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PREFACIO

0 Plano de Cargos e Salarios caracteriza-se como principal instrumento tradutor da realidade
dos cargos e salarios na organizagao. Deve, em conseq06ncia, estar constantemente
atualizado e adequado, atraves da adogao criteriosa de medidas que visem principalmente a
criagao, extingao, alteragao e reavaliagao dos cargos, bem como revisao sisternatica dos
salarios.

Como instrumento de organizagao, o Plano deve ser dinamico e acompanhar as mudangas
endbgenas e exbgenas da organizagao atentando, principalmente, para o desenvolvimento
tecnolbgico e as mudangas na estrutura sbcio econ6mica, visando obter, reter e motivar os
recursos humanos gerando resultados satisfatbrios para a empresa.

Existem variados metodos com o fim de fixar e administrar os salarios dos empregados de uma
empresa. Atualmente a filosofia que integra os dois elementos basicos homem/organizagao,
vem contendo o conceito de que o salbrio deve ser fixado atraves combinagao de tr'es
aspectos o valor relativo do cargo na organizagao, o valor relativo do cargo no mercado e o
valor do ocupante do cargo.

Este instrumento visa, portant°, possibilitar ao colaborador progredir funcionalmente e oferecer
a Empresa um elenco de cargos que atenda adequadamente as suas necessidades. Nao
cargos mais ou menos importantes, e sim cargos essenciais ao fiel cumprimento dos objetivos
organizacionais.

A funcionalidade, adequagao e aplicabilidade do Plano, estao intrinsecamente ligadas as
atitudes de participagao do corpo gerencial. E atraves dessa efetiva participagao que a OAB
podera mensurar ate que ponto o Plano satisfaz as expectativas de todos.

OBJETIVOS

Estabelecer padrOes de remuneragao a todos os colaboradores, operacionais e
administrativos, compativeis corn as atribuigOes da fungao e as condigbes do mercado de
trabalho.

Reconhecer e premiar os funcionarios de acordo com seu desempenho e com sua contribuigao
para a empresa.

Manter as despesas salariais dentro dos parametros pre-fixados de forma a permitir seu
acompanhamento e controle.
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DISPOSICOES GERAIS

Cabe aos Diretores, interpretar esta sistematica. determinando as alteragbes por ventura
necessarias e suprimindo as omissbes.

A partir da aprovagao desta nova sistematica de Cargos e Salarios, consideram-se extintas as
praticas e procedimentos previstos anteriormente, devendo-se seguir as regulamentagOes
contidas neste Plano o qual podera ser colocado a aprovagao do Ministario do Trabalho e
Emprego no Estado de Sergipe, alam de que, as atitudes determinadas corn relagao
administragao deste Plano de Cargos e Salarios deverao seguir rigorosamente o que esta
descrito neste Plano.

As demais determinag ges e regulamentagOes necessarias ao cumprimento deste Plano estao
descritas na Consolidagao das Leis Trabalhistas — CLT.

A descricao dos cargos existentes segue as especificagOes contidas no COdigo Brasileiro de
OcupagOes — CBO, podendo ser alterados de acordo corn as necessidades da Empresa.

Esta nova Sistematica de Cargos e Salarios entrara em vigor ap ps aprovagao em reuniao do
Conselho da OAB/SE.
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Este Plano de Cargos e Salarios, e aplicavel as Atividades Administrativas da

Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, destina-se a adocao de uma politica

de estimulo a qualificaca'o, remuneracao e encarreiramento, para o Quadro de

funcionarios da OAB, autarquia especial e passa a integrar as Diretrizes e Politicas de

Remuneracao e encarreiramento da organizacao, corn o propOsito de estimular e

valorizar o desenvolvimento e a competencia profissional dos seus colaboradores.

1. FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 POLITICA NACIONAL DE REMUNERACAO

0 presente piano foi concebido de forma a atender uma politica de

remuneracao para os funcionarios da OAB em seus aspectos regionais e em estreita

observacao aos principios de isonomia salarial estabelecido pela ConsolidagJo das Leis

do Trabalho — CLT, e em especial a legislagao especifica * para que possa produzir o

seu objetivo, na melhor forma do direito.

*Legislac5o especifica

Art. 461 - Sendo idêntica a funceio, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo

empregador, na mesma localidade, correspondera igual safari°, sem distinceio de sexo,

nacionalidade ou idade. (Redaceio dada pela Lei n. 2 1.723, de 08-11-52, DOU 12-11-52)

§ 1 2 - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capitulo, serer o que for feito corn igual

produtividade e corn a mesma perfeicao tecnica, entre pessoas cuja diferenca de tempo de

servico nCio for superior a 2 (dois) anos. (Redacelo dada pela Lei n. 2 1.723, de 08-11-52,

DOU 12-11-52)

§ 2 2 - Os dispositivos deste artigo ndo prevalecerdo quando o empregador tiver pessoal

organizado em quadro de carreira, hipOtese em que as promocOes deverdo obedecer aos

critërios de antigbidade e merecimento. (Redacdo dada pela Lei n. 2 1.723, de 08-11-52,

DOU 12-11-52)

§ 3 2 - No caso do parOgrafo anterior, as promocOes deverCio ser feitas alternadamente por

merecimento e por antigbidade, dentro de coda categoria profissional. (Paragrafo incluido

pela Lei n. 2 1.723, de 08-11-52, DOU 12-11-52)

1.2 ABRANGENCIA

Este Plano de Cargos e Salarios abrange especificamente o conjunto de

colaboradores, vinculados a OAB/SE, corn dedicagão as atividades Operacionais,
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tecnicas e especializadas em atividade no Estado de Sergipe, em complementacao e

regulamentagao a politica de contratagao, remuneragao e desenvolvimento de carreira

constantes no regulamento do PCS anexo.

2 — POLITICAS DE REMUNERACAO

A OAB adota como politica salarial, os seguintes principios:

Trabalhar de acordo com o mercado, com a perspectiva de se manter nas dugs

primeiras faixas do mercado em termos salariais, criando motivagao e

competitividade aos funcionarios do quadro efetivo.

Priorizar nos processor seletivos de Recrutamento e Selegao:

Escolaridade;

Habilidades e Competencias;

Qualificagao — adequada a area de atuagao do servigo;

Experiencia profissional na area especifica ou areas afins;

2. 1 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido a partir da iniciativa da OAB/SE, buscando urn

major profissionalismo na gestao em fungao das tecnologias e inovagOes que

impactam na demanda por novos profissionais em urn mundo em permanente

transformacao.

Em fungao deste contexto, tomou-se como base metodolOgica:

a avaliacao dos cargos existentes na OAB;

a escolaridade e o tempo de servigo dos seus ocupantes;

c) a remuneragao paga aos funcionarios atualmente;

e) a legislagao e a politica nacional de remuneragao e outros parametros

secundarios, confrontando-os de forma sinergica, de modo a conceber uma estrutura

ison6mica, tecnica e compativel para o estabelecimento de uma nova politica de

rem uneracao.
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3 — DA ESTRUTURA DO PCS

3.1 COMPETENCIAS, HABILIDADES E TITULACAO

0 Plano de Cargos e Salarios a ser implementado na OAB, estruturado corn

base na metodologia descrita e em respeito as necessidades detectadas, tern como

pressupostos basicos, a sua construcäo baseada nos principios que envolvem

habilidades, competencias e qualificacao para o exercicio das ocupagOes existentes na

organiza45o.

3.2 NIVEIS ORGANIZACIONAIS

Para a construcao da estrutura salarial, foi levada em conta a politica adotada

pela OAB/SE, em relag5o aos cargos, partindo-se do pressuposto basico que envolve o

escalonamento dos diversos cargos em niveis, a saber:

Nivel Operacional

Nivel Tecnico

c) Nivel Especializado

3.3 GRUPOS SALARIAIS E NIVEIS FUNCIONAIS

NIVEL - OPERACIONAL

Cargo Funceies / Ocupaceies novas

PNO I
Auxiliar de atendim.;Serv. Apoio e
Limpeza; Vigilante

PNO II Motorista; Auxiliar de Manutencao

NIVEL TECNICO

Cargo Funceies / Ocupacties novas

PNT I
Assistente	 de	 processos;	 Assistente
Adninistrativo;	 Assistente	 operacional;
Tecnico em Informatica

PNT II
Assistente financeiro, Assistente de 	 RH,
Analista	 de	 processos;	 Supervisor	 de
Salas; Analista de Cornpras e Transporte
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NIVEL ESPECIALIZADO

Cargo Funceies / Ocupaciies novas

PNE I
Assessorias;	 Administrador	 de	 Rede;

Chefe de Gabinete; Analista RH

PNE II Geréncias

PNE III Geréncia geral

14 NIVEIS E FAIXAS (STEPS) SALARIAIS

FUNCOES

/OCUPACOES

STEP (S)

I I	 II III IV V VI VII VIII IX

CRITERIOS PARA ENQUADRAMENTO

O criterio principal para o enquadramento dos funcionarios no momento da

implantacao deste PCS levara em consideragão o estabelecido no item 3.3 deste

instrumento.

Os funcionarios passarao a ser alocados corn novas nomenclaturas e fungbes, no

entanto, o enquadramento tern como criterio inicialmente o cargo e em seguida o

tempo de servico na fungäo conforme consta na CLT, assim teremos os parámetros

abaixo:

De 0 a 24 meses	 step 1

De 25 a 48 meses	 step 2

De 49 a 72 meses 	 step 3

Acima de 72 meses	 step 4
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Obs: este criterio e exclusivo para os atuais funcionarios da OAB. Para os prOximos

contratados, a regra e o enquadramento sempre na step 1 do cargo pre-definido.

3.5 DESCRICAO DE CARGOS (ANEXO I)

3.6 DISPOSIOES PRELIMINARES

3.6.1 ADMISSAO, p RomocAo E RECLASSIFICA00

0 processo admissional sera feito de acordo corn a Consolidagao das Leis do

Trabalho, especificando-se: regime de trabalho e inserc5o no CBO — COdigo Brasileiro

de Ocupaceies do Ministerio do Trabalho e Emprego.

As promogOes ocorrerJo em conformidade corn a legislagJo trabalhista vigente,

o disposto no acordo coletivo de trabalho da categoria (caso haja) e o presente PCS.

Neste sentido, sera° baseadas atraves do criterio de crescimento horizontal e vertical,

mediante elevacao do nivel de escolaridade/titulacao e tempo de servigo em estreita

observag5o ao estatuido no artigo 461 e seus § 1 2, 2 2 e 3 2 da CLT.

A fim de preservar os principios de titulacäo, antiguidade e desempenho

tecnico, havera urn programa de avaliagao de desempenho a ser implantado pela

OAB/SE, sempre convalidada pelo Comite Interno de Remuneracao — CIR, aprovada

pela Diretoria e homologada pela Presidencia da OAB/SE.

0 referido Comite tera como o objetivo, assegurar a legitimidade e a igualdade

de condicbes nos processos, que asseguram a forma de acesso, as promogOes e

enquadramentos salariais, bem como o desenvolvimento de carreira do quadro efetivo

de funcionarios.
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3.7 FORMAS DE ACESSO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

3.7.1 REMUNERACAO

0 Programa de Remuneracao do presente PCS, obedecera a Politica Salarial, em

obediéncia ao artigo 457 da CLT, estabelecida ate a presente data e, a ser

implementada e/ou atualizada pela OAB/SE, apOs proposta pelo seu Presidente e

aprovada pela Diretoria.

As reclassificacCies de niveis e grupos ocorrerao em funcao de fatores como

titulagao, tempo de servico e avaliacao de desempenho que possam determinar unna

reavaliacão ou reclassificacao do funcionario. Neste caso, os processos cleverJo ser

precedidos de convalidacao pelo Comite Interno de Remuneragao — CIR, aprovados

pela Diretoria e homologados pela Presidencia da OAB/SE em consonancia com a

disponibilidade financeira da Instituicao.

3.8 GRATIFICA00 POR ATIVIDADES (GRATIFICACAO DE FuNcAo)

De acordo corn o PCS, sera assegurado ao quadro de funcionarios da

instituicao o recebimento de anuenios sobre seus vencimentos, calculado a base de 1%

(urn por cento), sobre o salario base do mes em curso.

Fica instituida a partir da implantacao deste piano de cargos a

Gratificacao de Funcao - GF a titulo de remuneragao adicional, a ser assegurada aos

funcionarios designados para o exercicio de atividade gerencial, bem como

Assessoramento e lideres de projetos designados por portaria da Presidencia.

A Gratificacão de Funcao por ser verba decorrente de confianca, sera

assegurada aos funcionarios, enquanto durar a atividade designada, e devera ser paga

sempre de forma destacada nos contracheques, respeitadas a titulacao, niveis e faixas.
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Assessoramento, Gerencia de area e Gerencia Geral: Sao atividades de carater

especial, ou seja, fungbes de confianca que podem ser desempenhadas por

funcionarios do quadro da instituicao a convite da Presidencia.

Coordenac5o: Sao atividades de carater especial, ou seja, funcOes de confianca que

podem ser desempenhadas por funcionarios do quadro da instituicao a convite da

Presidencia, onde sua gratificacão tera a mesma duragão do tempo da coordenaCao.

As referidas gratificacbes serão definidas em resolugao prOpria da Presidencia da OAB

em comum acordo corn sua Diretoria.

4 - DISPOSICOES PRELIMINARES

Os atuais ocupantes das categorias e niveis de cargos, mesmo que desprovidos

da formacao e titulacao exigidas para o exercicio dos respectivos niveis e grupos de

que trata este PCS, sera() enquadrados no ato de implantagao, sem que haja perda ou

prejuizo dos direitos adquiridos conforme CLT.

Os casos omissos ou excepcionais serao resolvidos pelo Comite Interno de

Remuneragao (CIR), aprovados pelo Presidente do Conselho da OAB/SE.

5. DIRETRIZES REGULAMENTARES

Os integrantes do quadro de pessoal da OAB/SE, genericamente denominados

"funcionarios", tern sua situacao funcional regulada pela Consolidagao das Leis do

Trabalho, pela legislagao complementar especifica e pelos preceitos estatuldos neste

regulamento.

A OAB/SE., podera, excepcionalmente, contratar profissionais para prestacao de

servicos tecnicos, por prazo determinado, para tarefas especIficas.

Paragrafo Unico: Esses profissionais nä° integram o Quadro de Pessoal,

nem se Ihes aplica o presente regulamento.
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5.1 COMPOS100 DO QUADRO DE PESSOAL

Na forma prevista neste Regulamento, o quadro de pessoal da OAB/SE. é composto de

Cargos permanentes.

Entende-se por Cargo permanente o conjunto de atribuicOes, responsabilidades e

caracteristicas especificas de trabalho destinadas ao funcionario, corn denominag5o

prOpria e faixa salarial correspondente.

0 Quadro de Pessoal da OAB/SE. é integrado por classes de Cargos e funcOes

permanentes, competindo a seus ocupantes o desempenho das atividades peculiares

Empresa.

Entende-se por classe, o conjunto de Cargos da mesma natureza e hierarquizados

segundo os niveis de complexidade e de responsabilidade que lhe sao inerentes.

Funcão e o agregado de tarefas atribuidas a cada indivicluo na Organizac5o.

Entende-se por especificacOes de Funcbes, as descricOes, tao completas quanto

possiveis, de cada Cargo e que compreendam:

Titulo do Cargo;

Thulo da Func5o;

Classificac5o no Ccidigo Brasileiro de OcupagOes;

Descricao Surnaria;

Descricao Detalhada

Pre-Requisitos Legais;

Tempo de Experiencia Exigido.
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Os niveis hierarquicos e a respectiva remuneracOo sera° fixados de acordo corn

determinacbes constantes do Plano de Cargos e Salarios e fixados por ato da

Presidencia da OAB/SE

A lotacào numerica dos Cargos permanentes do Quadro de Pessoal, sera fixada por ato

prOprio da Presidencia, assim como as modificacOes que se tornarem necessarias

estrutura organizacional da OAB/SE

5.2 FORMAS DE PROVIMENTO

0 provimento dos Cargos permanentes dar-se-a por:

I -	 Admiss5o;

II -	 Progresso Horizontal e Vertical;

HI -	 Remanejamento.

5.2.1 ADMISSAO

A admissäo dar-se-a mediante -contrato individual divido em 2 periodos de 45 dias por

prazo de experiencia onde o funcionario recebera 100% (cem por cento) do salario

base inicial do respectivo Cargo e Classe, constante no Plano de Cargos e Salarios da

Empresa.

0 candidato devera atender aos requisitos fixados nas especificacbes do Cargo (anexo

a este documento), assim como satisfazer as condigOes determinadas e estabelecidas

na ConsolidagOo das Leis do Trabalho no que concerne a quest5o.

Os responsaveis pela admissao, deverao proceder a introducáo do funcionario na

Empresa e efetuar o seu acompanhamento funcional em colaboracão corn o setor

onde este for lotado.
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Formas de admiss5o — para efeito deste PCS, a mesma ocorrera atraves de processo

seletivo aberto internamente e quando nao preenchida a vaga, externamente.

5.2.2 PROGRESSAO HORIZONTAL E VERTICAL

A Progressào do funcionario no Quadro de Pessoal podera ocorrer horizontal ou

verticalmente e sera concedida corn base na Avaliac5o de Desempenho ou atraves de

processo seletivo interno.

A Progressao Horizontal é a modalidade que caracteriza-se pela elevac5o do

funcionario, percentualmente, na faixa salarial da classe em que esteja enquadrado.

A periodicidade da promocao sera de no maxim° 02 anos e dependera da

disponibilidade financeira da Empresa e das medias atingidas pelo funcionario em

Avaliacao de Desempenho anual.

A promogäo em referencia, sera concedida quando:

Atingir o tempo de experiencia na funcao, especificado na descric5o

do cargo;

Atingir urn desempenho de 75% no cargo, conforme criterios de

instrumento de avaliag5o e desempenho.

Não ter sofrido nenhuma advertencia ou punicao disciplinar nos

Ultimos vinte e quatro meses;

Nao ter se afastado do servico por tempo superior a noventa dias

consecutivos ou n5o, ressalvados os casos de excepcionalidade

previstos em Lei (CLT).
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Entende-se por Progressao Vertical como a ascensão do funcionario, a Cargo superior

ao ocupado, dentro da mesma classe, observadas as formas de acesso constantes das

especificacOes dos cargos do Plano de Cargos e Salarios.

A Progressão Vertical sera concedida corn base na ponderagao dos resultados das

avaliacOes de desempenho e dependera da existencia de vagas.

5.2.3 REMANEJAMENTO

Entende-se por Remanejamento a alteracao que envolva Cargos e/ou FuncOes iguais

ou diferentes, desde que comprovadas as especificacties contidas na Descricao de

Funcao, mas pertencentes a uma mesma classe e faixa salarial em setores diferentes

da Empresa.

Os funcionarios remanejados de urn para outro setor terão sua situacao salarial

alterada exclusivamente se o exercicio das novas Fungbes assim justificar.

5.3 AVALIACAO DE DESEMPENHO

Entende-se por Avaliacäo de Desempenho o conjunto de normas e procedimentos que

asseguram a possibilidade de progresso do funcionario, segundo seus mentos

comprovados atraves do exercicio funcional.

Por merito, entende-se o resultado da incidencia de esforgos de um funcionario que se

dedica, corn reconhecida eficiencia, as suas obrigagbes especificas, coincidentes corn

os objetivos da Empresa.

O desempenho dos funcionarios sera avaliado, ern periodo estabelecido pela Empresa,

pelo Setor responsavel, junto as Chefias Imediatas dos funcionarios.
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Setor responsavel elaborara o RelatOrio Conclusivo das AvaliagOes de Desempenho e

dos processos seletivos, os quais se(ao submetidos a aprovacao do Presidente da

OAB/SE e, uma vez aprovados, poderäo representar Progressdes Horizontal e/ou

Vertical, conforme o caso.

A Progress"jo Horizontal sera concedida corn tempo minim° no cargo de 6 (seis) meses,

em caso de situacao financeira favoravel, observado o nCimero de vagas fixado.

Uma vez atingido o salario final a faixa da respectiva Funcão, cessa a Progressao

Horizontal e a avalia0o sera feita exclusivamente para fins de Progressao Vertical,

conforme o caso.

O funcionario que obtiver Progressao Horizontal decorrente do processo de AvaliKao

de Desempenho somente podera habilitar-se a outra progressao decorridos 12 (doze)

meses de efetivo exercicio.

Os funcionarios que apresentarem as ocorrencias abaixo nao farao jus a Progressào

Horizontal e/ou Vertical decorrente da Avaliag .ao de Desempenho no respectivo ano

em curso:

Punicao disciplinar (advertencia por escrito e/ou suspensJo);

Licenca superior a 30 (trinta) dias, consecutivos e/ou alternados, para

tratar de assuntos exclusivamente de seu interesse particular;

Licenca pelo INSS superior a 90 (noventa) dias, consecutivos e/ou

alternados, corn excecao de licenca maternidade e acidente de

trabalho, ou acidente de natureza grave;

Impontualidade que exceda a 30 (trinta) horas, no period°, qualquer

que seja sua causa (atraso, saida antecipada ou omissao nao

abonados);

Faltas abonadas ou nao, superiores a 20 (vinte) dias no period°

considerado, excluidos os afastamentos superiores a 5 (cinco) dias
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consecutivos, por motivo de saUcle, que sera() considerados como

licenga para tratamento de saUcle;

Nao tiver completado o intersticio minim° de 02 (dois) anos, exigido

pelo presente Regulamento de Pessoal e de Cargos;

Afastamento por motivo de cessao a outras InstituigOes, quando nao

for reconhecido o tempo de servigo para o fim de progressao.

Para efeito de participagao do funcionario no processo de Avaliagao de Desempenho,

sac) consideradas de efetivo exercicio as ausencias ao trabalho:

Por ferias;

Ate 02 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de cOnjuge

ou companheiro, pais, filhos, irmaos ou pessoas que, indicadas em

sua Carteira de Trabalho, vivam comprovadamente sob a

dependencia econOmica do funcionario;

Ate 03 (trés) dias consecutivos, em virtude de casamento;

Por 01 (hum) dia, para colagao de grau de nivel Universitario;

Durante os primeiros 15 (quinze) dias de licenga por motivo de

doenga;

Por 01 (hum) dia, a cada doze meses, em caso de cloaca° voluntaria

de sangue, devidamente comprovada;

Ate 02 (dois) dias, consecutivos ou nao, para efeito de alistamento

eleitoral e/ou alistamento militar, nos termos da lei respectiva,

devidamente comprovada;

Por motivo de convocagao para jUri ou qualquer outra obrigagao por

lei;

0 Mick) do exercicio, que devera ocorrer preferencialmente no dia 1 2 de cada mes,

sera fixado no ato da admissao ou nomeagao.

Elaborado por: Adm.Eduardo Carpejani
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Nenhum funcionario entrara em exercicio sem a declaragão formal, perante o Setor

Pessoal de 'he terem dado a conhecer os dispositivos legais e regulamentares que

regem a Empresa.

5.4 REMUNERACAO

Os salarios de cada Cargo deverao ser ao nivel de mercado e/ou baseado no piso da

categoria, com base em pesquisa salarial realizada a cada period() de 02 (dois) anos

junto as entidades similares a OAB/SE .

Os valores dos salarios do Quadro de Pessoal poderao ser alterados por ato do

Presidente do Conselho, obedecida a legislacão vigente.

Os Cargos e funciies de confianca sera° remunerados na forma estabelecida em ato

prOprio.

Entende-se por funcao de confianga aqueles que exercem atribuigties de gestào e de

assessoria, alem daqueles considerados como lideres de projeto.

A tabela de funcao de confianga esta descrita nas diretrizes deste piano de cargos e

salarios.

Alern do salario, os funcionarios da OAB/SE, farao jus, conforme o caso, as seguintes

vantagens:

I -	 Gratificagao;

II -	 Diarias e Ajuda de Custo;

III -	 Servico Extraordinario;

IV -	 Quebra de Caixa;

V -	 Salario Familia;

VI -	 Taxa de Insalubridade;

VII -	 Adicional Noturno;

Elaborado por: Adm.Eduardo Carpejani
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VIII -	 Complemento do Auxilio-Doenca.

Alern dos dias de efetivo trabalho, assim considerados por Lei ou Norma da OAB/SE,

para efeito de pagamento de salario, o funcionario percebera normalmente o salario

mensal nas seguintes ausencias:

I -	 Folgas;

II -	 Suspensao por motivo de inquerito administrativo julgado

improcedente.

6. DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS

E vedado a OAB solicitar ao funcionario a execucao de atribuicOes ou servicos

diferentes daqueles pr6prios de sua Funcao, exceto nos casos de substituicao eventual

e temporaria por motivo de ferias, licengas, faltas e outros impedimentos previstos

neste Regulamento.

Os titulares de FungOes de Direcao e Chefia sao responsaveis pelos valores e materiais

existentes nas respectivas dependéncias de trabalho, sendo passiveis de auditoria

interna.

Aos funcionarios contratados por prazo determinado ou para execucao de atividades

de natureza especifica nao sera° registrados por este Regulamento.

Os casos omissos neste Regulamento sac) de competencia exclusiva do Presidente da

OAB/SE.

Este Regulamento entrara em vigor na data de sua Aprovacao pelo Presidente do

Conselho do OAB/SE , ficando revogadas as disposicOes em contrario.

Elaborado por: Adm.Eduardo Carpejani
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PLANO DE CARGOS E SALARIOS

7%

FUNCOES E OCUPACOES
STEP (S) STEP (S) STEP (S)

I II III IV V VI VII VIII IX

Grupo Funcães I Ocupacães

PNO I
Auxiliar de Atendimento;
Servico de Apoio
Operacional; Vigilante

R$ 678,00 R$ 725,46 R$ 776,24 R$ 830,58 R$ 888,72 R$ 950,93 R$ 1.017,50 R$ 1.088,72 R$ 1.164,93

PNO II
Motorista; Auxiliar de
Manutencäo

R$ 850,00 R$ 909,50 R$ 973,17 R$ 1.041,29 R$ 1.114,18 R$ 1.192,17 R$ 1.275,62 R$ 1.364,91 R$ 1.460,46

PNT I

Assistente de Processos;
Assistente Administrativo;
Assistente Operacional;
Tecnico em Informâtica

R$ 1.000,00 R$ 1.070,00 R$ 1.144,90 R$ 1.225,04 R$ 1.310,80 R$ 1.402,55 R$ 1.500,73 R$ 1.605,78 R$ 1.718,19

PNT II

Analista de Processos;
Assistente Financeiro;
Assistente de Recursos
Humanos; Supervisor de
Salas; Analista de Compras
e Transporte

R$ 1.350,00 R$ 1.444,50 R$ 1.545,62 R$ 1.653,81 R$ 1.769,57 R$ 1.893,44 R$ 2.025,99 R$ 2.167,80 R$ 2.319,55

PNE I
Assessorias; Administrador
de Rede; Chefe de Gabinete;
Analista de RH

R$ 2.000,00 R$ 2.140,00 R$ 2.289,80 R$ 2.450,09 R$ 2.621,59 R$ 2.805,10 R$ 3.001,46 R$ 3.211,56 R$ 3.436,37

PNE II Geréncias R$ 2.000,00 R$ 2.280,00 R$ 2.439,60 R$ 2.610,37 R$ 2.793,10 R$ 2.988,61 R$ 3.197,82 R$ 3.421,67 R$ 3.661,18

PNE III Geréncia Geral R$ 5.000,00 R$ 5.350,00 R$ 5.724,50 R$ 6.125,22 R$ 6.553,98 R$ 7.012,76 R$ 7.503,65 R$ 8.028,91 R$ 8.590,93
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