
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS 

 

PROPOSTA DE REVISÃO 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS NÍVEIS  

I, II , III, IV 

ÁREA: PREDIO BARÃO E CETET 

 

COLABORA: VALQUIRIA H. DA CUNHA 

 

 

 

 



 
 

 

 

HISTORICO 

 

Em todas as áreas da CET, os empregados ocupantes deste cargo não possuem 

especificidade e nem níveis a não ser pela renda mensal. 

 

LEVANTAMENTO DO PROBLEMA: 

PRÉDIO BARÃO (administrativos do Prédio Senador também participaram da reunião) 

Sugerem mudanças nos critérios de SGD urgentemente, pois há muito má distribuição na 

porcentagem atribuída ao departamento; 

Sugerem inserir no sistema de Evolução para o empregado: SGD, CERTIFICAÇÃO a 

qualificação propondo cursos para o empregado principalmente ao que compete 

informatização; 

Fexibilidade para melhor mobilidade nos steps 

 

 

SUGESTÕES 

Email dos administrativos do CETET 

São necessários nos cargos  administrativos que seja inserido mais um nível, devido existir 

muitos funcionários no nível IV, e sem outro nível não há estímulo. 

Julio Cesar Barbosa – 09085-9 

Genival Ribeiro Damaceno – 06717-2 

Átila Abade de Souza Sillos – 05824-6 

Fabiany Mantovani de Santana – 12572-5 

Maria do Pilar Klein Forastieri – 03334-1 

Fátima Aparecida Leal Cardoso – 00420-2 

Maria Dolores Onofre de Abreu – 05312-1 



 
 

 

 

Silvia de Mattos – 10037-4 

Vilanete Emídia Campos Fernandes – 06819-5 

Regina Pereira – 05290-6 

Edinalva Ferreira de Jesus – 09865-5 

Carlos Ely  da Silva – 08819-6 

Aparecido Luís de França – 11937-7 

Nézio Funchal de Melo – 08974-5 

Valdemir da Silva Balieiro – 09642-3 

Viviane Bargi Nicotari – 12487-7 

Daniel Duarte Conceição – 11599-1 

Meirilene Martins da Silva – 09861-2 

Rogério de Oliveira Ramos – 06738-5 

Márcio Soares de Oliveira – 09094-8 

Celso Luiz Reis – 06706-7 

Luís Cláudio Pimentel – 08533-2 

Marlindete Alves de Mattos – 05337-6 

 

Email da empregada Virginia 

Criação de critério para que o funcionário que está nessa situação seja contemplado com os 

3% de aumento salarial; Essa mesma questão para quem está no último estepe do nível 4 

(cargo de assistente administrativo), onde seria necessário verificar na norma a possibilidade 

de criar um novo nível ou, sem a necessidade de realização de concurso externo, a promoção 

para Analista; 

- Para os funcionários que são nomeados líderes, existe o questionamento para recebimento 

de um bônus; 



 
 

 

 

- Definição na NORMA de um percentual FIXO para cada ano de rodada da certificação, 

sem precisar depender da votação no acordo coletivo; 

- Utilização da matriz de competências para distribuição dos funcionários de acordo com o 

nível e função na carreira, levando em conta a escolaridade de cada um. Por exemplo: o 

funcionário que possui curso superior em ciências contábeis seria melhor aproveitado na 

GFI; 

- Na formulação de questões da prova, fazê-las de acordo com cada U.O. ; 

- Definição do efeito cascata e que seja feito de forma efetiva: assim que surgir a vaga, 

automaticamente o próximo classificado assume o posto; 

- Volta do anuênio para igualar toda a categoria. 

 

Sugestão da empregada Valquiria  

 

Criar ESPECIFICIDADE dentro do universo ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA, pois 

todos os problemas acima propostos, recaem nessa necessidade: o administrativo terá sua 

qualificação com conhecimentos necessários pertinentes a sua ocupação, até o 

desenvolvimento daquela atividade em que o empregado gostará, será mais rentável até para 

o Departamento. 

Com o quadro existente, bem como para nivelar esses problemas, o GRH precisaria indicar 

ou até instruir cursos para os empregados que ainda não tenham técnicas, elevando ao 

estímulo do mesmo. 

Aumentar para mais dois níveis o cargo de administrativos de acordo com a especificidade 

das áreas. Afinal de contas “Administrativo não é tudo igual”... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Email da empregada Claudia Dib 

 

 

Conforme combinado em reunião sobre PCCS – matrizes de competência,  com os 

Assistentes Administrativos,  realizada no  prédio da Barão – Sala de Licitações  dia 

13/11/14, às 15h30, segue anexado o material produzido por alguns assistentes 

administrativos  da SPP. 

 

Aguardamos devolutiva do texto final, de preferência antes de ser encaminhado à 

Juíza. 

 

 

Caso os assistentes administrativos da SPP queiram encaminhar outro material ou 

complemento, estarão enviando direto para a DR.  

 

Claudia Dib Ydi 

Departamento de Gestão da Implantação das Medidas Mitigadoras  

Fone - 11  3059-7384 

dgi@cetsp.com.br 

www.cetsp.com.br 

 

 

 

(segue anexo a sugestão) 
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇOES DO CARGO ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO: 

 

 

I. Prestar atendimento e esclarecimentos administrativos ao público interno e 

externo, pessoalmente e/ou por meio de ferramentas de comunicação que lhe 

forem disponibilizadas (telefone; e-mail); 

II. Auxiliar no preenchimento de requerimentos (CI’s e CE’s), processos (inclusive 

CS), formulários, 

III.  Solicitar viagens a trabalho para empregados, solicitação de materiais ao 

almoxarifado, solicitar abertura de expedientes; nivel III 

IV. Otimizar as comunicações de interesse coletivo ao Departamento/Gerência/ 

Superintendência/Diretoria/ Presidência; 

V. Triagem e monitoramento de documentos, por meio de  tabelas e protocolos; 

VI. Organizar, arquivar e desarquivar documentos (em papel / digital etc.) necessários 

para consulta da equipe;  

VII. Operar computadores e impressoras, utilizando os programas e sistemas 

informacionais postos a disposição pela empresa; 

VIII. Digitar / redigir  (acima de Nível III)  textos, relatórios e correspondências; 

IX. Elaborar procedimentos e rotinas a serem utilizados pelas Gerências e seus 

Departamentos  para controle de documentos, processos e protocolos  (acima de 

Nível III); 

X. Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, 

programas e projetos (acima de Nível IV); 

XI. Zelar pelo cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, propondo 

ao superior imediato providências para a consecução plena de suas atividades  

inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, 

manutenção e reparo de materiais e equipamentos (acima de Nível IV); 

XII. Manter-se atualizado às normas municipais e sobre a estrutura organizacional da 

empresa; 

XIII. Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional sendo 

multiplicador se necessário; 

XIV. Manter conduta profissional compatível com os princípios da Administração 

Pública; 

XV. Saber qual é a atribuição (geral) dos  Departamentos  que compõem sua Gerência 

a fim de orientar clientes internos e externos,  (acima de Nível III) bem como das 

Gerências da Superintendência (acima de Nível IV); 

XVI. Conhecimento de Microsoft Office - Word e Excel, para controles e edição de 

documentos; 

XVII. Conhecer o Sistema CS.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OBS.:  

- Onde não há colocação de Nível, seriam todos os Níveis. 

- A colocação dos Níveis nos itens é uma sugestão, inclusive sugerimos a criação de mais 

níveis na carreira, pois há muitos empregados que não podem mais subir e ficando a carreira de 

todos congelada. Isto criaria mais vagas e incentivo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


