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ESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS E CARREIRAS 
 

O conceito de cargos varia entre os PCCS existentes no SUS. Em alguns casos, o conceito de cargo 
corresponde ao de profissão/ocupação; em outros, cargo corresponde a uma determinada 
agregação de profissões/ocupações; neste caso, percebe-se que a estrutura dos cargos obedece, 
sempre, a uma correspondência com o grau de ensino formal. 

Quanto à sua abrangência, os cargos podem ser classificados em restritos ou amplos. 

Cargo restrito: o cargo deve corresponder à profissão/ocupação;  
Cargo amplo: o cargo deve corresponder a uma determinada agregação de profissões/ 
ocupações. 
 
A categorização da agregação de profissões/ocupações deve levar em conta a educação formal, 
podendo ser multidisciplinares (nível superior) ou multifuncionais (nível médio). 
 

Há, ainda, cargos que não têm relação com o grau de educação formal, mas com a natureza do 
serviço prestado, como no caso do cargo “profissional de apoio” aos serviços de saúde. Nesta 
categoria, pela denominação, pode-se abranger profissões de todos os níveis de educação 
formal.  

Deve-se manter a coerência conceitual ao definir os cargos.  

Os cargos ou empregos também podem ser organizados segundo grupos ocupacionais aos quais 
vinculam-se requisitos mínimos de formação, qualificação ou experiência profissional que 
permitem o exercício das atribuições inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços do Sistema Único de Saúde  

Varia também a extensão do conceito de “grupo ocupacional”. No Estado da Bahia, por exemplo, 
o PCCS se refere ao “Grupo Ocupacional da Saúde”, para distingui-lo do “Grupo Ocupacional da 
Educação”. Aqui, o conceito é usado para agregar categorias no interior dos cargos; mais 
restrito, portanto. 

 

ESTRUTURAÇÃO (APENAS COMO EXEMPLO) 

Nesta proposta, as carreiras serão estruturadas em cargos ou empregos organizados segundo 
grupos ocupacionais, classes e padrões de vencimentos ou de salários.  

Os interstícios para o desenvolvimento nas carreiras e os padrões de vencimentos ou de salários 
deverão ser estabelecidos de forma que seja possível ao trabalhador que nelas ingressem 
alcançar o último padrão de vencimento da classe correspondente ao seu cargo ou emprego.  

Adota-se a terminologia do Protocolo 6-MNNP-SUS (Especialista e Assistente) estabelecendo-
se, porém, três níveis do cargo de Assistente em Saúde correspondentes a distintos níveis de 
educação formal e agrega-se o conceito de grupo ocupacional, visando a uma melhor adaptação 



2 
 

à realidade do mercado de trabalho em saúde no Brasil ao mesmo tempo em que se evita uma 
excessiva fragmentação dos cargos. 

Os cargos ou empregos estruturantes das carreiras dos trabalhadores do SUS são os seguintes:  

I. Especialista em saúde  
II. Assistente em saúde I  

III. Assistente em saúde II  
IV. Assistente em saúde III  

Os grupos ocupacionais correspondentes a cada cargo ou emprego e os respectivos requisitos 
mínimos de formação estão descritos no quadro abaixo:  

 

Cargos ou empregos públicos e grupos ocupacionais 

CARGOS OU EMPREGOS 
PÚBLICOS 

REQUISITO MÍNIMO DE 
FORMAÇÃO 

GRUPOS OCUPACIONAIS 

Especialista em saúde Ensino superior completo GO-1. Médico generalista e 
especialista 

GO-2. Enfermeiro e dentista 

GO-3. Assistente social, 
bioquímico, educador físico, 
farmacêutico, fisioterapeuta, 
médico veterinário, 
nutricionista, psicólogo, 
terapeuta ocupacional 

Assistente em saúde I Ensino profissionalizante 
completo 

GO-4. Técnico em radiologia 

GO-5. Técnicos em: 
acupuntura, análises clínicas, 
enfermagem, imobilização 
ortopédica, informática, 
nutrição e dietética, saúde 
bucal e segurança no trabalho 

Assistente em saúde II Ensino médio completo GO-6. Agente administrativo, 
agente de vigilância sanitária, 
auxiliar de enfermagem e 
auxiliar de saúde bucal 

GO-7. Artesão e recepcionista 

Assistente em saúde III Ensino fundamental 
completo 

GO-8. Agente comunitário de 
saúde e agente de combate às 
endemias 

Ensino fundamental 
completo ou incompleto 

GO-9. Agente de saúde, auxiliar 
de serviços gerais, cozinheiro 
de nutrição em saúde, 
motorista de veículo especial e 
ou ambulância e vigia. 

 


