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1 CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
 

1.1. Introdução 
 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários, objeto deste documento, abrange todos os 

cargos do quadro funcional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - 

CAU/SC.  

A implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários possui como escopo 

principal a formulação de um programa de reestruturação dos cargos e salários de 

determinada empresa, que envolve desde a identificação da estrutura de cargos e hierarquia, 

passando pela formalização das atividades, competências e requisitos inerentes a cada 

cargo, até o estabelecimento de diretrizes e métodos sistemáticos de administração salarial. 

A elaboração e a manutenção adequada deste Plano resultam em um programa que 

incentiva o aperfeiçoamento individual, serve de estímulo e atração para profissionais com 

características individuais e diferenciadas, contribui para os fatores positivos da produção e 

promove motivação às equipes de trabalho, através do tratamento equitativo das estruturas 

salariais.  

Diretrizes e métodos sistemáticos são aplicados, neste sentido, visando: 

 

1. Estabelecer intenções; 

2. Definir e especificar as atribuições de cada indivíduo; 

3. Avaliar ou determinar o valor relativo de tais atribuições; 

4. Aferir em que medida o indivíduo atende às especificações ou requisitos de suas 

atribuições; 

5. Estabelecer a remuneração condizente. 

 

A doutrinação constante e o uso de técnicas de comunicação devem constar 

obrigatoriamente em qualquer programa de Administração de Salários e, a partir disso, o 

presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários se dará totalmente com foco em 

Competências.  

Todas as suas etapas se relacionam com destrinchar, clarificar e avaliar as 

competências individuais, fazendo com que tanto a responsabilidade quanto à continuidade 

deste trabalho, torne-se mútua entre empregado e empregador. É necessário que o 

empregador torne claras as regras estabelecidas, assim como as competências técnicas e 
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comportamentais que deseja aos ocupantes de cada um de seus cargos, ao mesmo tempo 

em que é de responsabilidade do empregado, aprimorar-se quanto às competências 

requeridas. 

 

1.2. Objetivos 
 

a) Estabelecer uma política de remuneração adequada às condições financeiras da 

entidade; 

b) Eliminar a subjetividade com que se tratam os critérios adotados com relação à 

remuneração dos empregados; 

c) Estabelecer critérios de aumentos salariais que permitam diferenciar os 

empregados que ocupam os mesmos cargos e diferentes competências; 

d) Estimular o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. 

 

1.3. Metodologia 
 

A metodologia utilizada para a confecção da presente Política Salarial foi a de 

Graus Pré-determinados, onde foram estipuladas categorias com definições de 

complexidade, a partir das quais os cargos foram enquadrados de acordo com suas 

peculiaridades – atividades e requisitos. Para isso, realizou-se uma pesquisa salarial, 

avaliação da complexidade de cada cargo e recomendações do sindicato da categoria. 

Esses dados foram comparados, gerando as faixas salariais de cada grupo de cargos. 

A graduação salarial de cada cargo é percorrida pelos empregados através de 

avaliações de desempenho. 
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2 CONCEITOS E TERMINOLOGIAS 
 

Cargo: É uma composição de funções ou atividades equivalentes em relação às tarefas a 

serem desempenhadas, o qual é definido estrategicamente na busca da eficiência da 

organização. A diferença entre cargo e função é que o cargo é a posição que uma pessoa 

ocupa dentro de uma estrutura organizacional determinado estrategicamente e função é o 

conjunto de tarefas e responsabilidades que correspondem ao cargo. 

 

Classe Salarial: Corresponde à faixa salarial estabelecida para cada nível de senioridade em 

cada cargo de modo que, para as funções nela agrupadas, se possa atribuir remuneração 

equivalente. 

 

Competências Comportamentais: São as habilidades e atitudes que os empregados devem 

ter desenvolvidas para o seu bom desempenho. 

 

Competências Técnicas: São os conhecimentos técnicos exigidos para o bom desempenho 

das atividades. 

 

Descrição de cargos: É a elaboração de um documento para cada cargo contendo as 

respectivas atividades e tarefas que constituem o conjunto de atribuições de cada cargo 

dentro da empresa. 

 

Faixa Salarial: É a faixa que demonstra os salários possíveis na progressão horizontal de um 

ocupante de cargo. Tem sempre a mesma estrutura para todos os cargos da organização, 

porém seus valores salariais são diferenciados de acordo com a complexidade e relevância 

para a organização. 

 

Função: É um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um cargo. 

 

Grau de Senioridade: Trata-se da diferenciação do colaborador no mesmo cargo, levando-se 

em consideração o nível de experiência, os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos 

e necessários de acordo com a complexidade das atividades desempenhadas, sendo 

classificados Júnior (Jr), Pleno (Pl), Sênior (Sn) para os cargos de nível superior e (I), (II) e 

(III) para os demais cargos.  

 

Mérito: Conjunto de características que distinguem alguém como bom e apreciável, 

merecedor de reconhecimento. 

 

Níveis: São os “degraus” de progressão salarial horizontal que compõe cada faixa salarial. 

 

Pesquisa Salarial: É o levantamento e análise dos dados salariais e de benefícios praticados 

por outras empresas que atuam na mesma área ou que possuem a mesma estrutura 
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organizacional, buscando coerência externa na implantação ou manutenção de um plano de 

cargos, carreiras e salários. 

 

Política Salarial: É o conjunto de normas, critérios e procedimentos para a administração do 

plano de cargos e salários, estabelecendo a política de remuneração abrangendo a 

movimentação, promoção, criação e reclassificação de funções. 

 

Promoção Horizontal: É a ascensão salarial de um ocupante de cargo, dentro da faixa 

salarial do mesmo. 

 

Remuneração: É tudo que compõe os rendimentos, seja em dinheiro ou não, como 

contraprestação ao trabalho. O art. 457 da CLT (Consolidação de Leis do Trabalho) menciona 

que “Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do 

salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as 

gorjetas que receber”.  

 

Requisitos do Cargo: É a descrição dos dados essenciais exigidos pelo cargo, o tipo de grau 

de requisitos básicos, as responsabilidades e desafios exigidos para o cargo. 

 

Salário Funcional: É a forma de remuneração fixa mensal, paga em dinheiro, objeto e única 

forma de remuneração a qual se determina o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

(independente de a empresa se utilizar de outras formas de remuneração).  

 

Salário: É o pagamento em dinheiro como contraprestação ao trabalho, podendo ser fixo ou 

variável. 
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3. ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO 
 

3.1. Construção do Organograma 

 
 

Nesta etapa, foi definido o funcionamento estrutural de cargos da entidade, 

identificando as funções existentes a partir das diferentes responsabilidades, assim como a 

hierarquia entre estas. O organograma foi descrito com o apoio dos gestores e confrontado 

com as descrições de cargo. 

3.2. Confecção das Descrições de Cargos 

 
A descrição de cargos é o processo que consiste em determinar os elementos ou fatos 

que compõem a sua natureza e o torna distinto de todos os outros existentes na organização. 

É a determinação das atribuições, responsabilidades e requisitos inerentes as funções 

desempenhadas. 

Para que fosse possível obter dados sobre o conteúdo de cada cargo, fez-se 

necessário saber “o quê” cada colaborador faz, “como” faz e "por quê”. Após esse 

levantamento foram realizadas reuniões com os gestores de área para validar as 

atribuições pertinentes a cada cargo, assim como definir os requisitos técnicos e 

comportamentais para o preenchimento destes. 

 

3.2.1. Estrutura do Formulário de Descrição de Cargos 

 
Cada cargo ou função possui um formulário próprio, em formato padrão, incluindo os 

seguintes quesitos: 

1. Identificação: consta o título do cargo ou função, a gerência e departamento ao 

qual pertence e a data de atualização da descrição; 

2. Organograma: consta a representação gráfica da estrutura de cargos, com o 

reporte ao superior imediato; 

3. Missão do Cargo: consta a descrição breve dos objetivos principais do cargo ou 

da função existir na entidade; 

4. Responsabilidades: consta a descrição das macro atividades, que se repetem 

com regularidade; 



 

9 
 

5. Grau de Autonomia e Complexidade: consta o nível de autonomia, dificuldade e 

diversificação das atribuições executadas pelo colaborador, dentro do nível 

hierárquico e senioridade. 

6. Educação: consta o nível de instrução ideal para a execução das tarefas do cargo, 

de acordo com o nível hierárquico e senioridade; 

7. Experiência: consta o tempo necessário de experiência na função para 

promoções horizontais ou avaliações internas, de acordo com o nível de 

senioridade; 

8. Conhecimentos (Competências Técnicas): constam as competências técnicas 

necessárias a serem utilizadas na execução das atividades; 

9. Habilidade e Atitudes (Competências Comportamentais): constam as 

competências comportamentais essenciais e específicas, necessárias a cada 

cargo. 

3.3. Avaliação dos Cargos 

 
Esta etapa consiste em avaliar todos os cargos da organização individualmente, 

determinando a relevância de cada um em comparação com os demais, formando-se uma 

hierarquia de cargos, a partir do cargo com menos relevância, o de menor valor salarial, ao 

cargo de maior relevância, com maior valor salarial. 

3.4. Pesquisa Salarial 

 
A Pesquisa de Salários é uma ferramenta que possibilita a empresa perceber o 

valor externo de seus cargos, e utilizá-los na administração de cargos e salários, 

contratações, promoções de profissionais, implantação e reavaliação de política de 

benefícios, plano de participação nos resultados e incentivos, como bônus e gratificações. 

Uma pesquisa salarial deve ser baseada nos padrões de remuneração da região onde a 

empresa está localizada, assim como o segmento e o porte da empresa. 

Para chegar a resultados que possibilitem a implantação dos processos citados 

acima, convidamos autarquias e empresas públicas que desenvolvem atividades e que 

possuem cargos semelhantes no mercado, visando identificar a remuneração praticada. Ao 

todo, participaram desta pesquisa 10 entidades, que são: 

 



 

10 
 

Empresas 

Badesc 

Casan 

CORE 

CRA 

CRC 

CRN 

FIESC 

OAB 

Santur 

Senar 
 

 

3.5. Graduação Salarial 

 
Através da análise da avaliação dos cargos, da realização da pesquisa salarial e da 

recomendação do Sindicato dos Empregados nas Autarquias Federais de Regulamentação 

e Fiscalização Profissional de Santa Catarina desenvolveu-se uma graduação salarial para 

cada classe de cargo.   

A construção da graduação salarial foi formulada através dos passos a seguir: 

I. Definição de quantos níveis salariais cada classe de cargo será composto e qual a 

diferença em porcentagem entre estes; 

II. Criação da política de remuneração que irá compreender o enquadramento e a 

movimentação entre os níveis salariais. 

3.6. Enquadramento do Pessoal 

 
Ao final da definição das planilhas salariais foi realizado o enquadramento do pessoal da 

entidade nesta nova política salarial, remanejando e adequando conforme necessidade, a 

fim de criar uma transparência e organização referente a este assunto. 
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O enquadramento do quadro de pessoal será realizado de acordo com critérios, 

prioridades e autorização estabelecidos pela diretoria e presidência.  

3.7. Definição da Política de Avaliação de Desempenho 

 
A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta baseada nas competências 

técnicas e comportamentais exigidas ao cargo e na produtividade que o profissional atingiu 

na atuação deste. A partir dos conhecimentos e competências dos cargos foram 

construídos critérios, com o objetivo de avaliar o desempenho individual de cada 

colaborador. Esta ferramenta torna clara a co-responsabilidade do colaborador versus 

empresa no processo de desenvolvimento e crescimento profissional. 

Desta maneira, foram criados os critérios, definidos os fatores de avaliação, 

questionário de aplicação e confeccionadas as planilhas de tabulação dos resultados, que 

será apresentada na Política de Avaliação de Desempenho. 
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4. ESTRUTURA DAS PLANILHAS SALARIAIS 

 

4.1. Definições sobre a estrutura 

 

As tabelas salariais são regidas e devem ser atualizadas periodicamente pelo acordo 

coletivo, de acordo com o Sindicato da categoria. 

 

Todas as faixas salariais preveem o salário base de cada cargo, para jornada mensal 

de cento e cinquenta (150) horas e duzentas horas (200), contemplando o Descanso Semanal 

Remunerado. Caso necessário, jornadas diferentes da citada acima serão evidenciadas na 

planilha. 

As planilhas salariais são formadas por 07 (sete) classes de cargos, as quais foram 

definidas conforme a importância interna, determinada na etapa de avaliação de cargos e de 

acordo com os níveis de hierarquia definidos na estrutura organizacional desenhada, sendo a 

classe um (1) com a de menor valor salarial.   

As planilhas salarias forma distribuídas da seguinte forma quanto ao grau de 

senioridade: 

 

- Do nível 01 ao 08: Junior ou I; 

- Do nível 09 ao 16: Pleno ou II; 

- Do nível 17 ao 24: Sênio ou III.  

 

Cada classe de cargos possui faixa salarial independente com vinte e quatro níveis de 

graduação salarial, nominados de 1 a 24, tendo cada nível 2% de aumento sobre o anterior e 

entre cada grau de senioridade 4% entre um nível e outro.  

 

4.2. Definições sobre alterações na estrutura 

 

a) Salário para um Novo Cargo 

Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar pelo processo de 

Avaliação, conduzido pelo RH, com base na avaliação interna de suas atribuições e 

requisitos, além de, se possível, uma pesquisa salarial. 
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5. POLÍTICA SALARIAL 
 

 

A política salarial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 

CAU/SC será realizada em conformidade com os princípios apresentados na sequencia deste 

tópico:  

5.1. Salário de Admissão 

 

Todos os empregados admitidos deverão ser enquadrados no primeiro nível salarial 

de sua classe - que é o menor salário possível previsto no presente Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários - referente ao piso estabelecido.  

5.2. Movimentações Salariais 

 

O Sistema de Administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários prevê as 

seguintes situações que poderão gerar alterações salariais:  

 

a) Promoção Horizontal;  

b) Reajustes coletivos.  

 

a) Promoção Horizontal 

 

É uma alteração do salário do colaborador dentro da faixa salarial correspondente ao 

seu cargo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC adotará a 

ascensão por mérito e antiguidade para movimentação horizontal, sendo:  

- Promoção Horizontal por Antiguidade: fica garantida ao colaborador a progressão de no 

mínimo um nível salarial, como forma de reconhecimento pelo tempo de trabalho no conselho; 

- Promoção Horizontal por Merecimento: ocorrerá de acordo com os resultados das 

avaliações individuais de desempenho.  

A movimentação horizontal prevê a ascensão para um nível superior dentro da 

graduação do seu próprio cargo, respondendo aos critérios de Avaliação de Desempenho, 

quando por mérito e antiguidade.  

Todos os cargos terão 24 (vinte e quatro) níveis salariais que serão percorridos de 

forma individual e independente por cada colaborador, em conformidade com os critérios 
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definidos neste documento. A progressão salarial entre níveis terá 2% de aumento, enquanto 

que entre graus de senioridade será de 4%.  

Todos iniciaram a carreira como Junior ou I, de acordo com o cargo que ocupa, e só 

poderão alcançar novo grau de senioridade se tiverem os requisitos  necessários para esta 

progressão.  O 24º nível salarial corresponde ao salário máximo possível a ser pago para um 

ocupante do cargo. Alcançado este nível, o colaborador não terá mais direito a progressões, 

fazendo jus, a partir desse momento, tão somente ao reajuste salarial advindo do acordo 

coletivo.  

A promoção horizontal ocorrerá anualmente alternando a o mérito com a última 

promoção horizontal por antiguidade. 

 

b) Reajustes Coletivos 

Os valores, em reais, de todas as faixas e seus respectivos níveis salariais serão 

corrigidos pelo percentual de reajuste definido através do acordo coletivo concedido pelo 

Sindicato da categoria. 
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6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

6.1 Introdução 

 

A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta que permite maior aperfeiçoamento 

individual, já que proporciona ao profissional os esclarecimentos sobre as competências 

técnicas e comportamentais esperadas por seus superiores e colegas no que se refere ao seu 

desempenho profissional. Dessa forma, possibilita traçar estratégias de desenvolvimento, 

contribuindo para os fatores positivos da produção e para melhoria do ambiente e motivação 

às equipes de trabalho. 

 

6.2 Objetivos 

 

 Conhecer as potencialidades de seus empregados e suas deficiências; 

 Proporcionar feedback aos empregados sobre suas atividades;  

 Estimular o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais; 

 Proporcionar um conhecimento para o colaborador de como o líder da sua equipe de 

trabalho pensa a seu respeito, para facilitar o aconselhamento e condução dos membros 

da equipe;  

 Proporcionar informações para aumentos salariais, promoções, necessidade de 

treinamento e, algumas vezes, demissões. 

 

6.3 Competências (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) 

 

Competências são atributos pessoais e comportamentais de trabalho que levam a 

prever a capacidade de uma pessoa em desempenhar com sucesso determinada atividade. O 

uso das competências é uma resposta da gestão dos Recursos Humanos às realidades da 

organização moderna. Neste caso aparece como alternativa no sentido de unir de forma 

objetiva as necessidades práticas da organização ao ser humano de forma individualizada, 

enquanto ocupante de um cargo nesta. Parte-se, então, do princípio que: 

 

a) É necessário enfocar a pessoa em relação ao cargo que ela ocupa. 
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b) A pessoa precisa se desenvolver continuamente para continuar agregando valor 

à organização. 

Para isso, as competências desenhadas para cada cargo deverão ser avaliadas 

periodicamente, através de formulário de Avaliação de Desempenho conforme política a 

seguir. 

 

6.4. Política de Avaliação de Desempenho 

 

6.4.1. Periodicidade 

 

As avaliações de desempenho acontecerão anualmente, sendo aplicadas no mês de 

março de cada ano. Os resultados e feedback dos gestores, bem como  alterações salariais 

referentes ao alto desempenho , se houver, deverão ser efetuadas no mês seguinte, abril. 

No ano de ascensão por antiguidade a avaliação terá peso 1 e seu resultado 

promoverá apenas o feedback sem movimentação de nível. No ano da ascensão por mérito, a 

avaliação de desempenho terá peso 2, e a média ponderada destas duas avaliações 

representarão o resultado a ser considerado na promoção horizontal desta modalidade. 

6.4.2. Quem Participa 

 

 Todos os empregados com mais de um ano de casa participarão da Avaliação de 

Desempenho.  

 O colaborador somente poderá ser avaliado em um novo cargo após o mínimo de 06 

de experiência neste, caso contrário, será avaliado apenas em suas competências 

essenciais, pois já foi avaliado no processo de recrutamento interno, ou seja, somente 

na próxima avaliação de desempenho, será avaliado como ocupante do cargo atual.  

 Empregados que já se encontram no último (ou acima) nível de seu cargo poderão 

participar da Avaliação de Desempenho apenas como ferramenta de desenvolvimento 

profissional, porém sem validade para o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 

6.4.3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para avaliar as competências técnicas e comportamentais 

será a de avaliação 90º. Essa metodologia de avaliação, considerada hierárquica, é 
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composta pela auto-avaliação e a avaliação do líder (superior) imediato. O resultado final 

da Avaliação de Desempenho de cada um se dá a partir da média ponderada das notas 

recebidas de todos os avaliadores em cada fator avaliado. 

6.4.4. Quem Avalia 

 

As avaliações recebidas e seus respectivos pesos são os seguintes: 

 Superior imediato – 75% do total  

 Auto-avaliação – 25% do total 

 

6.4.5. Fatores Avaliados 

 

Os fatores de avaliação compreendem os requisitos e competências técnicas e 

comportamentais necessárias ao bom desempenho das atribuições, bem como 

responsabilidades de cada cargo e/ou função. Os fatores a serem avaliados, e seus 

respectivos pesos são: 

FATORES CONCEITO PESO 

Cursos de 

Atualização na Área 

(Somente avaliado 

pelo líder imediato) 

Cursos de aperfeiçoamento que 

comprovadamente*2 mantêm atualizados e/ou 

aprimoram os serviços executados, dentro das 

responsabilidades e atribuições do cargo. O 

desejável é que cada colaborador tenha 60 

horas de cursos POR ANO. Porém, será 

pontuado proporcionalmente, de acordo com o 

número de horas de cursos realizados. 

20% 

Competências Essenciais 

Atitudes imprescindíveis a todos os 

empregados, independente da área de 

atuação ou nível hierárquico. 

30% 

Competências Técnicas 

(Conhecimentos) 

Conhecimentos exigidos para o bom 

desempenho das atividades de cada cargo, 

contidas na descrição deste. 

25% 

Competências 

Comportamentais 

Habilidades e Atitudes que os empregados 

devem ter desenvolvidas para o bom 

desempenho nas atividades inerentes a cada 

25% 
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área, contidas na descrição deste. 

 

Os itens a serem avaliados e os níveis de exigência destes, poderão ser, caso seja 

constatada a necessidade, modificados anualmente. Estas modificações devem ser 

realizadas antes da aplicação da avaliação e devem ser comunicadas aos avaliadores e 

empregados. 

 

6.4.5.1. Escala de Pontuação - Cursos de Atualização na Área 

 

A ementa dos cursos será avaliada pelo líder imediato e pela área de recursos 

humanos da entidade, que avaliará se este serve de base para atualização e/ou 

aprimoramento das atribuições e responsabilidades realizadas por um colaborador no 

exercício do seu cargo.  

O colaborador deve ao final do curso também apresentar o certificado de conclusão, 

com a quantidade de horas/aula do curso.  

Abaixo, escala de pontuação: 

 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO 

Horas/ano Resultado porcentual 

10h 0% 

20h 25% 

30h 50% 

45h 75% 

60h ou mais 100% 

 

 

6.4.5.2. Competências Essenciais 

 

Aprendizagem 

Comprometer-se com os ensinamentos dos seus conhecimentos 

sempre que requisitado, dando suporte aos treinados, bem como 

comprometer-se em aprender continuadamente, consciente de que há 

uma forma melhor de fazer as coisas. 
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Comprometimento 
Envolver-se e firmar compromisso com os anseios e determinações 

da organização. 

Disciplina 

Obediência às regras e normas definidas pela organização, bem 

como a capacidade de continuar perseguindo os objetivos, pensando 

de forma sistêmica. 

Atitude Sustentável  

Desenvolvimento econômico e material sem agressão ao meio 

ambiente, usando os recursos de forma inteligente para que eles se 

mantenham no futuro. 

Economicidade 

Ato de economizar, envolvendo comportamentos expressos na 

eficiência e produtividade, buscando o melhor resultado de forma 

eficaz e rentável, visando sempre tudo que é o oposto do 

"desperdício". Focar na relação custo x benefício. 

Eficiência 
Buscar e alcançar os resultados pretendidos com o menor emprego 

de recursos possíveis. 

Presteza Cortesia e prontidão no atendimento às solicitações. 

Valorização do Ser Humano / 

Relacionamento Interpessoal 

Desenvolver e manter relacionamentos interpessoais com 

cordialidade, reconhecendo a capacidade de cada um como pessoa e 

considerando a individualidade e a importância de cada um na 

organização, de modo a sustentar um ambiente agradável e 

produtivo. 

 

6.4.6. Resultado da Avaliação 

 

Os empregados que obtiverem como resultado final da Avaliação de Desempenho 

nota igual ou superior a 95% subirão dois níveis na graduação do seu cargo, os que 

apresentarem notas acima de 80% andará um nível e os empregados que tiverem nota 

inferior a 80% não terão progressão nesta avaliação.  

O valor final de aproveitamento individual se dará a partir da média de notas recebidas 

de todos os avaliadores, levando-se em conta os pesos citados nos itens 4.4 e 4.5. 

Tanto os resultados individuais da avaliação, quanto às progressões destas decorrentes, 

serão validadas pelo gestor da área, juntamente com a área de recursos humanos, assim 

como pela direção e presidência da entidade, antes do processo de feedback, e só então, 

após o aval do resultado final, serão repassados aos empregados, individualmente. 
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6.4.7. Preparação para a Aplicação da Avaliação 

 

Todos os empregados participantes da Avaliação de Desempenho devem ter 

orientação e treinamento antes da aplicação desta. O treinamento dos empregados é tão 

importante quanto o próprio processo, uma vez que, este provavelmente, não funcionará caso 

os empregados não entendam seus reais objetivos e vantagens. Servirá também para 

contornar a ansiedade e curiosidade que costuma ocorrer em avaliações organizacionais. 

O treinamento dos empregados deverá abordar as seguintes questões: 

 Porque fazer Avaliação de Desempenho; 

 O que poderá acontecer comigo; 

 Quais as vantagens para mim; 

 Como e para que os resultados serão utilizados; 

 Quais os prazos; 

 Como evitar erros de avaliação; 

 Como interpretar competências e comportamentos; 

 Como interpretar os conceitos de avaliação. 

 

O programa deverá incluir sessões de interpretação das competências e 

comportamentos, além de debates em grupo sobre dúvidas e questionamentos. 

 

6.4.8. Repassando o Resultado da Avaliação 

 

6.4.8.1. Quem Repassa 

 

O resultado da Avaliação de Desempenho, chamado de feedback, deve ser 

repassado sempre pelo superior imediato, individualmente. Neste momento, o superior 

deverá mostrar ao colaborador, o resultado final da avaliação junto à sua auto-avaliação 

para comparação, podendo ocorrer modificações na avaliação. Após este encontro, é que 

se define o resultado final. Além disso, o colaborador e o líder devem desenvolver em 

conjunto um plano de ação. Neste plano, devem definir os objetivos a serem alcançados 

pelo avaliado no próximo ano e de que forma este pretende alcançá-los. Este plano de 

ação está contido no arquivo da Planilha de Avaliação de Desempenho de cada cargo. 
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Após a formulação deste e sua comprovação junto à direção, o avaliado deve receber uma 

cópia e o líder deve guardar outra até o próximo feedback. 

Sugere-se que a cada seis meses, seja realizado um encontro de 

acompanhamento. Os avanços ocorridos nestes 6 meses devem estar descritos no plano 

de ação contido no formulário de Avaliação de Desempenho. Este, é o momento onde 

ambos podem avaliar os avanços e melhorias encontradas em relação a última avaliação. 

 

6.4.8.2. Papel de quem Repassa 

 

Neste momento, o superior servirá apenas como um facilitador, com o objetivo de 

exemplificar e facilitar o entendimento, proporcionando a construção de um plano de ação 

para a mudança e o desenvolvimento do colaborador. 
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6.4.8.3. Como Fornecer Feedback 

 

O ponto mais importante que alguém deve ter claro ao dar feedback para outra 

pessoa, é que esse momento deve ser visto como apenas uma percepção, um ângulo de 

visão sob determinados comportamentos e não deve ter juízo de valor. 

Outros fatores importantes a serem observados enquanto fornecedor de um 

feedback  são: 

Construtividade: Deve ficar bem claro, através de clima positivo criado, que ao 

dar o feedback a intenção é contribuir para melhorar e desenvolver o outro e não 

usar o feedback como pretexto para atacar, diminuir ou derrubar. 

 

Transparência: Expressar realmente o que se pensa e sente. "Amigo é o que diz 

o que precisamos ouvir e não o que gostaríamos de ouvir". 

 

Sensibilidade e Tato: É preciso dizer a verdade, mas com sensibilidade e 

habilidade, de forma a não estimular e provocar atitudes defensivas. O ser humano 

é por natureza defensivo. 

 

Confiança: Tentar ganhar a confiança da outra parte de modo a que ela se 

desarme e se predisponha a ouvir. A melhor forma é dar exemplo, sabendo ouvir e 

expor-se.   

 

Positividade: Dar feedback não é apontar somente os pontos negativos ou a 

melhorar. Reconhecer os pontos fortes/positivos é fundamental do ponto de vista 

psicológico. É o reconhecimento do que a pessoa tem de bom que dá a ela a força 

e a segurança para ouvir sobre o que tem a melhorar. 

 

Clareza: Falar de forma clara, evitando obscuridades. Dar exemplos, ajudando a 

parte interessada a aprender melhor.  

 

Objetividade: Saber ir aos pontos mais importantes e prioritários, evitando 

prolixidade, detalhes sem importância ou excesso de feedback de uma só vez.  
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Senso nas Colocações: Ter o senso exato do que se afirma, evitando 

julgamentos radicais e generalizados. Ao invés de afirmar: "você é isto", dizer "está 

se comportamento de tal forma", é diferente.  

 

Iniciativa: Sempre que necessário, tomar a iniciativa para receber ou dar 

feedback. Demonstrar que ele será sempre bem recebido. Igualmente, tomar a 

iniciativa para dar feedback sempre que necessário sem esperar que primeiro seja 

pedido. 

 

Persistência e Continuidade: Repetir o feedback tantas vezes quanto for 

necessário. Apesar da boa intenção, as recaídas fazem parte do ser humano. A 

prática do feedback deve ser constante. 

 

Após fornecer o feedback, incentive o colaborador a analisar as questões colocadas 

no dia-a-dia e traçar um plano de ação quanto às mudanças necessárias. O receptor não 

precisa concordar ou aceitar imediatamente o feedback após recebê-lo, mas avaliá-lo com 

calma, uma vez que, muitas vezes, a percepção do outro sobre nós é muito diferente da 

avaliação que fizemos de nós mesmos. 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Deverão ser observados os dispositivos estabelecidos pela Consolidação das Leis do 

trabalho – CLT, assim como os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT, firmados com o(s) 

Sindicato(s) Representativo(s) da Categoria. 

 

Os casos omissos na presente Política e os decorrentes do próprio exercício deste 

instrumento serão objetos de análise técnica pela área de Recursos Humanos, aprovados 

e homologados pela presidência. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Organograma do CAU/SC 
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Anexo 2: Estrutura dos Cargos 

 

CLASSE CARGO NÍVEL 

7 Gerente Geral 
PÓS 

GRADUAÇÃO 

6 Procurador Jurídico 
PÓS 

GRADUAÇÃO 

6 

Assessor Especial 
Gerente Técnico                                                                                         
Gerente Financeiro                                                                     
Gerente Administrativo 

SUPERIOR 

5 
Arquiteto Fiscal 
Analista Técnico 
Ouvidor 

SUPERIOR 

4 Analista Jurídico                                      SUPERIOR 

3 
Analista Administrativo 
Analista Financeiro 
Analista de Compras, Contratos e Licitações                                         

SUPERIOR 

2 Secretária                                                                                   MÉDIO/TÉCNICO 

1 

Assistente Financeiro                                                                         
Assistente Técnico                                                                              
Assistente Administrativo 
Assistente de Comissões 

MÉDIO/TÉCNICO 
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Anexo 3: Descrição dos Cargos 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Gerente Geral 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Geral 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

Gerenciar, planejar e organizar as atividades das demais gerências visando assegurar que todas as 
atividades sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas pelo CAU/SC. 
 
2. Responsabilidades 

 Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/SC, desenvolvidas pelas Gerências e Assessorias específicas, observadas as 
normas regimentais, as orientações do Presidente do CAU/SC e as deliberações do Conselho; 

 Propor, no âmbito do CAU/SC, políticas, diretrizes e normas a serem adotados na execução das 
atividades; 

 Implementar as políticas, diretrizes e normas aprovadas pelo Conselho e os critérios, parâmetros 
e os procedimentos de atuação das áreas de coordenação; 

 Coordenar a formulação do direcionamento estratégico do CAU/SC com a identificação de sua 
missão, visão de futuro, análise de cenários e o conjunto de valores que nortearão as estratégias, 
metas e planos de ação; 

 Coordenar a implementação dos programas, projetos e ações de natureza estratégica no âmbito 
do CAU/SC; 

 Promover o alinhamento de todos os empregados do CAU/SC ao direcionamento institucional 
formulado; 

 Definir o estabelecimento de indicadores de gestão que subsidiem a avaliação e o monitoramento 
das atividades; 

 Coordenar a implementação e a disseminação de metodologias de verificação e 
acompanhamento dos indicadores estabelecidos; 

 

Presidente 

 

Gerente Geral 



 

28 
 

 Coordenar a execução integrada das ações estratégicas no âmbito do CAU/SC propondo, sempre  

 que necessário, ações alternativas para o enfrentamento de situações não esperadas ou o 
aproveitamento de oportunidades estratégicas; 

 Coordenar os ajustes, alterações ou intervenções em programas, projetos e ações de natureza 
estratégica, sempre que necessário; 

 Prover os meios que garantam a disponibilidade e a integridade das informações necessárias ao 
acompanhamento e à avaliação do planejamento estratégico institucional, tanto no que diz 
respeito à formulação das estratégias quanto à execução destas; 

 Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de melhoria à gestão dos 
recursos institucionais do CAU/SC; 

 Coordenar projetos sobre a otimização de processos de trabalho e a racionalização de métodos, 
procedimentos e rotinas a serem implantados no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAUB/BR; 

 Monitorar contínua e permanentemente o clima interno do CAU/SC, propondo, coordenando e 
acompanhando a implementação de projetos e programas voltados para a melhoria do clima 
organizacional;  

 Promover a coleta e a divulgação, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAUB/BR, de dados estatísticos e informações decorrentes da execução do planejamento 
estratégico na instituição; 

 Orientar a divulgação das ações do CAU/SC, visando promover a publicidade e transparência; 

 Propor ao Presidente do CAU/SC matérias a serem examinadas e decididas pelos órgãos 
colegiados; 

 Coordenar a elaboração do relatório anual de gestão; 

 Dar conhecimento ao presidente do CAU/SC das matérias relevantes no âmbito de sua atuação; 

 Supervisionar a organização das reuniões de todos os órgãos colegiados; 

 Representar o Presidente em eventos, quando convocado; 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC. 

 

 
3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Pós-Graduação Completa Pós-Graduação Completa 
Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 
Direito Público, Administração 
Pública ou áreas afins 

Direito Público, Administração 
Pública ou áreas afins 

Direito Público, 
Administração 
Pública ou áreas 
afins 

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de Gestão 

De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 
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Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio, com 
pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média 
complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e alta 
especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 

 

 

6. Conhecimentos 

 
 Legislação das profissões regulamentadas; 

 Gestão/legislação de arquitetura e urbanismo;  

 Noções sobre Conselhos de Fiscalização Profissionais; 

 Auditoria e Controle; 

 Conhecimentos sobre PPA-LDO; 

 Orçamento Público Estadual e Federal: projetos, tramitações, alterações e execução orçamentária; 

 Gestão Pública; 

 Domínio das ferramentas tecnológicas de gestão (pacote Office, outros); 

 Planejamento Estratégico; 

 Técnicas de Negociação; 

 MS Project;  

 Metodologia de gerenciamento de projetos (PMI); 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR; 

 Lei 8666/93; 

 Planos de Ação do CAU/SC. 
 

 

6. Habilidades  

 
 Boa comunicação oral e escrita;  

 Excelência no relacionamento interpessoal; 

 Capacidade de lidar com pressão; 

 Experiência em tomadas de decisões; 
 Desenvolvimento de equipe e consecução de objetivos e metas. 
 

 
7. Atitudes 

 

 Visão sistêmica e estratégica; 

 Organização; 

 Equilíbrio emocional; 

 Liderança; 

 Motivação; 

 Diplomacia; 

 Flexibilidade. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Procurador Jurídico 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Procuradoria Jurídica 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 

 
Gerir os processos jurídicos do CAU/SC, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração 
do contencioso, sugerindo medidas a tomar para resguardar os interesses e dar segurança jurídica 
aos atos e decisões do CAU/SC. 
 
2. Responsabilidades 

 Supervisionar, orientar e controlar os contratos firmados pelo CAU/SC, avaliando os 
riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as 
relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros;  

 Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as 
atividades do CAU/SC afinadas com os princípios que regem a Administração Pública – 
princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da 
eficiência. 

 Gerenciar e acompanhar os processos instaurados de competência às Comissões 
Permanentes; 

 Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos 
recursos hierárquicos e de outros atos administrativos submetidos à decisão do 
Plenário, Presidência e Gerência Geral; 

 Coordenar a elaboração dos processos judiciais e promover as defesas naqueles que 
são movidos contra o CAU/SC. 

 Encaminhar e receber citações e intimações Judiciais, extrajudiciais e Administrativas, 
da justiça Federal, Estadual e Trabalhista, e/ou de órgãos públicos e repartições em 
geral; 

 Assessorar a Comissão de Licitação e orientar a elaboração dos editais de licitação do 
CAU/SC; 

 Representar legalmente o CAU/SC nas esferas públicas e privadas. 

 Responder pela comunicação de despachos e respostas de ofícios feitos pela 

 

Presidente 

 

Procurador Jurídico 
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Gerência; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos; 

 Zelar pelos interesses do CAU/SC na manutenção e integridade dos seus bens, 
facilitando negócios, preservando interesses coletivos, dentro dos princípios éticos; 

 Executar outras atividades típicas de assessoramento jurídico que lhe forem atribuídas 
pelos Conselheiros e Presidência do CAU/SC. 

 

3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Pós-Graduação Completa 
Pós-Graduação 
Completa 

Pós-Graduação Completa 

Área de Estudo 
Superior em Direito e 
registro na OAB 

Superior em Direito e 
registro na OAB 

Áreas afins ao 
desempenho da função. 

 
 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 

área do Direito 
De 2 anos no nível anterior 

e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 

atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de 
apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Constituição Federal/88;  

 Direito Público;  

 Lei de Licitações e Contratos;  

 Direito Administrativo. 

 CLT 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR. 

  
 

6. Habilidades  

 Capacidade de análise; 
 Capacidade de atualização; 
 Capacidade de convencimento e negociação;  
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 Capacidade de interpretação; 
 Raciocínio lógico; 
 Capacidade de comunicação. 

 
 
7. Atitudes 

 
 Senso Crítico;  
 Discrição;  
 Perspectiva;  
 Responsabilidade;  
 Confiabilidade; 
 Persuasão.  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO: Assessor Especial GERÊNCIA / DEPARTAMENTO:  
Presidência 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 
 

 
Prestar assessoria nas atividades de comunicação e assessoria parlamentar planejando, 
organizando e supervisionando as atividades relativas a estas áreas.   

 
2. Responsabilidades 

 Monitorar a agenda de eventos internos e externos e a agenda das viagens do Presidente do 
CAU/SC ou do representante por ele indicado, acompanhando-os sempre que necessário;  

 Planejar, organizar e coordenar a execução dos eventos, cerimônias, solenidades e reuniões 
de iniciativa do CAU/SC em seus procedimentos protocolares em que estejam presentes o 
Presidente ou representante por eles indicado;  

 Atuar como unidade de apoio na organização e realização de eventos estaduais nas 
atividades de cooperação mútua e de relacionamento entre o CAU/SC e as entidades de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, visando ao intercâmbio de informações e experiências;  

 Desenvolver as ações necessárias à eficiente representação Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em congressos, reuniões, simpósios, seminários, 
cursos e eventos de caráter estadual nacional e internacional, bem como providenciar a 
divulgação dos resultados decorrentes desses eventos;  

 Propor políticas, diretrizes e normas, estabelecendo rotinas e procedimentos relativos às 
matérias de sua competência; 

 Coordenar, acompanhar e apoiar a atuação do CAU/SC no âmbito dos Projetos Especiais de 
âmbito Estadual;  

 Promover a realização de estudos, pesquisas e eventos relacionados às suas atividades;  

 Elaborar a agenda institucional e parlamentar da presidência; 

 Assessorar a presidência nas reuniões de Diretoria; 

 Preparar e formular subsídios para os pronunciamentos da presidência; 

 Coordenar as atividades da Assessoria de Comunicação do CAU/SC; 

 

Presidente 

 

Assessor Especial 
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 Auxiliar a Assessoria de Imprensa na preparação de coletivas ou outros eventos de natureza 
similar; 

 Fornecer subsídios a parlamentares para formulação de proposições de interesse do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/SC  

 Manter atualizado o cadastro de autoridades e de representantes da sociedade de interesse 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/SC com vistas à preparação e a 
expedição de correspondências protocolares e sociais tais como convites, felicitações, 
pêsames, confirmações, agradecimentos e outros de iniciativa do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC; 

 Prospecção, análise e monitoramento de informações legislativas do interesse do CAU/SC; 

 Elaboração de minutas de proposições, pareceres, emendas, substitutivos, requerimentos, 
recursos sobre proposições; 

 Planejar, coordenar e executar as atividades relativas aos assuntos parlamentares de 
interesse do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC; 

 Prospecção, análise e monitoramento de informações legislativas do interesse do CAU/BR, 
CAU/UF e arquitetos e Urbanistas; 

 Elaboração de estratégias sobre matérias legislativas em tramitação na Assembléia 
Legislativa e no Poder Executivo; 

 Representar o Presidente em eventos e reuniões, quando designado; 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a 
necessidade do CAU/SC. 

 
3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

                                                                                                  
Grau de Estudo 

Ensino Superior 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 

Arquitetura e 
Urbanismo, Jornalismo 
e/ou Relações Públicas 

 

Arquitetura e 
Urbanismo, Jornalismo 
e/ou Relações Públicas 

 

Áreas afins ao 
desempenho da 

função.  

 
4. Experiência 

Nível de 
Função 

Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível 
anterior e/ou na 
área de atuação 

De 4 anos no nível anterior e/ou 
na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar 
procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa 
complexidade, operacionais e de apoio, com pequenas variações, dentro do 
seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, 
acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, 
envolvendo atividades de média complexidade, especializadas, com certa 
diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  
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Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades 
de alta complexidade e alta especialização, com certa diversificação, 
pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Conhecimentos 

 Arquitetura; 

 Conhecimento da estrutura dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário;  

 Microsoft Office;  

 Comunicação Social; 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR. 
 

 

6. Habilidades  

 Capacidade de análise; 
 Capacidade de convencimento e negociação;  
 Mediação de conflitos; 
 Capacidade de interpretação; 
 Saber ouvir. 

 
7. Atitudes 

 Objetividade; 
 Sociabilidade; 
 Assertividade; 
 Atenção distribuída; 
 Atualização; 
 Comunicação. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO: 
Gerente Técnico 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO: 
Gerência Técnica 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

 
Gerenciar, planejar e coordenar as atividades desenvolvidas no sistema de informação e comunicação do 
CAU/SC, além das deliberações relativas às demandas técnicas e de fiscalização dos profissionais para 
garantir o cumprimento efetivo de normas e instruções. 
 

 
2. Responsabilidades 

 

 Gerenciar as atividades ligadas ao sistema de gerenciamento de informação, propor diretrizes e 
normas, estabelecer critérios, parâmetros e modelos a serem adotados na execução dessas atividades;  

 Atender às necessidades demandadas pelas áreas do Conselho e promover o aconselhamento de seus 
dirigentes em matérias afetas ao Sistema de Gerenciamento de Informação; 

 Prover o desenvolvimento de processos gerenciais, com a finalidade de disponibilizar informações 
atualizadas, íntegras e com confidencialidade aos usuários;  

 Prover o desenvolvimento de processos gerenciais que tenham por objetivo a identificação, a 
construção, a proteção e o compartilhamento do conhecimento institucional; 

 Gerenciar a produção, aquisição, uso, tramitação, disseminação, recuperação, armazenamento, 
classificação, avaliação, segurança e comunicação da informação no Conselho;  

 Coordenar a gestão do sistema de gerenciamento de informação no cumprimento da missão 
institucional e a integração da organização com seus cidadãos-usuários, sociedade, fornecedores e 
parceiros; 

 Gerenciar as ações relativas à gestão de documentos e informações correntes e intermediárias, à 
disseminação da informação, à difusão cultural e à gestão do conhecimento no Conselho;  

 Gerenciar as atividades relacionadas à seleção, análise, indexação, classificação, avaliação e 
catalogação das informações e documentos produzidos e recebidos pelo Conselho e manter as 
informações atualizadas em base de dados; 

 

Gerente Geral 

 

Gerente Técnico 
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 Realizar as atividades de análise e registro de pessoa física e jurídica, análise e aprovação de registro 
de responsabilidade técnica, bem como sua respectiva baixa; 

 Analisar e deferir as solicitações de certidão de acervo técnico, análise e encaminhamento de 
protocolos e denúncias, emissão de boletos e emissão de relatórios; 

 Gerenciar as atividades de fiscalização e emissão de notificação e auto de infração, orientações às 
empresas e profissionais, além de apuração de denúncia; 

 Prestar assessoria para as Comissões de Ética e de Ensino e Exercício Profissional e palestrar sobre 
assuntos pertinentes à função da Gerência Técnica (SICCAU, exercício profissional e fiscalização); 

 Representar o Presidente em eventos e reuniões, quando designado; 

 Responder pela comunicação de despachos e respostas de ofícios feitos pela Gerência; 

 Despachar com a Presidência para tratar de assuntos ligados à Gerência. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
Conselho.  
 

3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo 
Ensino Superior 
Completo 

Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 
Arquitetura e Urbanismo ou 
Direito 

Arquitetura e Urbanismo 
ou Direito 

Gestão do 
Conhecimento, 
Tecnologia da 
Informação ou áreas 
afins da Arquitetura 
Urbanismo 

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 
 Administração Pública;  
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 Geoprocessamento; 

 Inglês; 

 Microsoft Office;  

 Planejamento Estratégico; 

 Técnicas de Chefia e Liderança; 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR; 

 Ferramentas do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU; 

 Planos de Ação do CAU/SC. 
 

 

6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade em administrar conflitos; 
 Possuir iniciativa e gostar de desafios; 
 Desenvolvimento de equipe e consecução de objetivos e metas;  
 Possuir e transmitir equilíbrio emocional; 
 Capacidade de comunicação.  

 
7. Atitudes 

 
 Objetividade;  
 Iniciativa;  
 Visão Sistêmica;  
 Liderança; 
 Assertividade; 
 Acompanhamento e controle. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
CARGO:  
Gerente Financeiro 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Financeira 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

     Gerir a administração dos recursos financeiros do CAU/SC, suprindo a diretoria com informações gerenciais, 
     subsidiando-a em análises estratégicas e tomadas de decisões, com o objetivo de minimizar o impacto 
     financeiro da materialização dos riscos. 
 

 
2. Responsabilidade 

 

 Gerenciar e controlar a Tesouraria, as contas a receber e contas a pagar, além das movimentações bancárias 
e investimentos; 

 Administrar o fluxo de caixa e analisar as demonstrações financeiras; 

 Gerenciar a contabilidade do CAU/SC, efetuando as atividades contábeis necessárias; 

 Acompanhar e garantir a auditoria financeira externa e oferecer suporte necessário a esta execução; 

 Conferir, atestar e submeter à aprovação do Gerente Geral os documentos que necessitem de assinatura 
superior; 

 Revisar, definir e implementar os fluxos e procedimentos financeiros do Conselho; 

 Preparar relatórios sobre a movimentação financeira do Conselho; 

 Receber numerários e efetuar pagamentos, além de emitir cheques, recibos, depósitos, ordem de 
pagamentos, DOC/TED; 

 Emitir empenho e validar com o presidente do CAU/SC e Diretor Financeiro; 

 Transmitir arquivos e retirar extratos bancários através de sistemas eletrônicos; 

 Efetuar as conciliações dos movimentos diários de caixa e bancos e operacionalizar sistemas contábeis e 
bancários e de tesouraria; 

 Arquivar, anexar e despachar documentos da Tesouraria; 

 Analisar cláusula do pagamento em minuta de contrato verificando controle do orçamento e forma de 
pagamento; 

 Encaminhar relatório de pagamento semanal comprometido ao Diretor Financeiro; 

 

Gerente Geral 

 

Gerente Financeiro 
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 Representar o Presidente em eventos e reuniões, quando designado; 

 Responder pela comunicação de despachos e respostas de ofícios feitos pela Gerência; 

 Despachar com a Presidência para tratar de assuntos ligados à Gerência. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do CAU/SC. 
 
 

3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo 
Ensino Superior 
Completo 

Pós-Graduação Completa 

Área de Estudo 
Administração; Economia; 
Contabilidade ou áreas afins 

Administração; 
Economia; Contabilidade 
ou áreas afins 

Gestão Administrativa 
Financeira; Contabilidade 
Pública e outras áreas 
afins. 

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

De 4 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, 
acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo 
atividades de média complexidade, especializadas, com certa diversificação, 
dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

  

 
5. Conhecimentos 

 
 Administração Pública; 

 Gestão Estratégica Financeira; 

 Planejamento Estratégico; 

 Microsoft Office; 

 Matemática financeira; 

 Técnicas de Chefia e Liderança; 

 Legislação sobre tributos e específica de Autarquias; 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR sobre procedimentos contábeis e financeiros; 

 Ferramentas do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU e Sistema Implanta; 

 Planos de Ação do CAU/SC. 
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6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade em administrar conflitos e possuir iniciativa e gostar de desafios; 
 Desenvolvimento de equipe e consecução de objetivos e metas; 
 Capacidade de comunicação; 
 Possuir e transmitir equilíbrio emocional;  
 Raciocínio Lógico e numérico; 
 Capacidade de priorização; 

 
 
 

7. Atitudes 

 
 Objetividade;  
 Iniciativa;  
 Visão Sistêmica;  
 Liderança; 
 Assertividade; 
 Acompanhamento e controle. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Gerente Administrativo 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Administrativa 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
     1. Missão do Cargo 

 
Gerir os processos administrativos de recursos humanos, de compras, licitações e contratos, patrimônio, 
almoxarifado e os serviços gerais do Conselho, garantindo a efetividade do desenvolvimento das rotinas de 
trabalho. 
 

 
2. Responsabilidades 

 Administrar as áreas Recursos Humanos, Patrimônio, Almoxarifado, Compras e Licitações e Serviços 
Gerais; 

 Realizar atividades de administração de pessoal desde sua admissão, registro e desligamento juntamente 
com a Assessoria Contábil, além do controle da jornada de trabalho, freqüência, folha de pagamento, 
benefícios, políticas de interação e desenvolvimento e cumprimento das exigências das normas 
trabalhistas; 

 Autorizar pedidos de compras, realizando levantamentos, especificações de produtos e serviços, catálogo 
de fornecedores, cotações, mapa de preços, despachos dos processos administrativos; 

 Controlar os documentos de habilitação e liquidação, definição dos pagamentos para efetuar os 
procedimentos administrativos necessários para realizar uma compra; 

 Gerenciar e controlar processos de licitações, dispensas e inexigibilidade de licitações com base na Lei 
8666/93; 

 Elaborar termo de referência, definição da modalidade de licitação, data da autorização, agrupamento dos 
itens da compra em grupos/lotes, publicações, edital, emissão do despacho homologatório, minuta de 
contrato para o despacho do setor jurídico, encaminhamento dos contratos para assinatura, organização 
de documentos e numeração, aceite do produto, fiscalização e acompanhamento do serviço prestado; 

 Controlar registros dos bens móveis de caráter permanente, bem como suas alterações e baixas; 

 Administrar o armazenamento e movimentação de materiais de estoque e controlar o estoque mínimo e 
máximo, bem como das entradas e saídas de materiais, geração de cálculos do consumo médio de cada 

 

Gerente Geral 

 

Gerente Administrativo 
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setor do Conselho; 

 Efetuar a previsão de consumo anual e inventário de materiais de estoque;  

 Elaborar relatório de movimentação mensal de almoxarifado, expedição de materiais adquiridos entre 
outros; 

 Fiscalizar os serviços terceirizados bem como da administração de entradas e saídas de documentos; 

 Representar o Presidente em eventos e reuniões, quando designado; 

 Responder pela comunicação de despachos e respostas de ofícios feitos pela Gerência; 

 Despachar com a Presidência para tratar de assuntos ligados à Gerência; 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
Conselho. 

 
3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 
Administração ou áreas 
afins 

Administração ou áreas 
afins 

Gestão de Negócios, 
Gestão de Pessoas e 
outras áreas afins. 

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
 
5. Conhecimentos 

 

 Administração Pública;  

 Planejamento Estratégico; 

 Lei 8666/93;  

 Lei 10520/2002; 

 Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); 

 Microsoft Office; 

 Contratos e Licitações;  
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 Planejamento e Orçamento;  

 Legislação das áreas de Patrimônio e Almoxarifado; 

 Lei 12378/2010; 

   Resoluções e normas do CAU/BR  

   Ferramentas do Sistema Implanta e do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU 

   Redação oficial 

  Planos de Ação do CAU/SC 
 

 

6. Habilidades  

 
 Facilidade nas relações interpessoais e aptidão para trabalhar em equipe;  

 Acompanhamento e controle; 
 Otimizar resultados; 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade em administrar conflitos; 
 Capacidade de negociação; 
 Capacidade de realização; 
 Capacidade de comunicação; 
 Capacidade de priorização; 
 Multifuncionalidade. 

 
 

7. Atitudes 

 
 Visão Sistêmica;  
 Liderança; 
 Objetividade;  

 Iniciativa;  

 Assertividade;  

 Agilidade. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Arquiteto Fiscal 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Técnica 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

Fiscalizar e orientar o exercício da profissão, visando o cumprimento das disposições legais referentes à 
orientação e fiscalização do exercício profissional de acordo com as regras estabelecidas pelo CAU/SC. 
 
 
2. Responsabilidades 

 
 Realizar visita de fiscalização verificando, no âmbito da prestação de serviços de Arquitetura e 

Urbanismo, a regularidade destes perante a legislação vigente; 

 Verificar a existência de obras e responsáveis técnicos pelas atividades que estão sendo 
desenvolvidas.  

 Analisar certidão de acervo técnico; 

 Analisar RRTs e Atestados correspondentes, para conceder aos arquitetos certidão que confirma sua 
capacidade técnica para desenvolver determinada atividade; 

 Analisar baixas de responsabilidade técnica e solicitações de baixa dos registros de responsabilidade 
técnica, quando do término da obra/serviço; 

 Apoiar o atendimento sobre dúvidas dos Arquitetos na questão de atribuição profissional.  

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como instruções 
do superior imediato; 

 Apurar denúncias; 

 Efetuar diligências, quando necessário para instrução de processos;  

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC.  

 

 

Gerente Técnico 

 

Arquiteto Fiscal 
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3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo Arquitetura e Urbanismo Arquitetura e Urbanismo 

Engenharia de 
Segurança do Trabalho 
e áreas afins de 
Arquitetura Urbana 

 
4. Experiência 

 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Office e SICCAU; 

 Legislação Profissional; 

 Regulamentação e normas/instruções normativas dos Conselhos (Regional e Federal). 
 

 

6. Habilidades  

 Capacidade de atualização; 
 Capacidade de investigação; 
 Capacidade de comunicação. 

 
7. Atitudes 

 Controle Emocional; 
 Dinamismo; 
 Relacionamento Interpessoal;  
 Resiliência; 
 Cautela; 
 Produtividade. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Técnico Nível Superior  

(Analista Técnico) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Técnica 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 

Instruir o Plenário, Comissões, e Gerência Técnica em assuntos de caráter eminentemente técnico nas 
áreas da Arquitetura e Urbanismo e nos estudos e elaboração de procedimento para a realização de 
fiscalização profissional. 

 
2. Responsabilidades 

 Analisar e instruir processos de registro de pessoa física e jurídica, processos de infração, 
consulta, informação e denúncia, registro de responsabilidade técnica e certidões, para que seja 
observada a legislação, normas e procedimentos; 

 Emitir pareceres de caráter técnico; 

 Preparar, participar e assessorar as reuniões das Comissões e Plenário, para uniformizar a 
condução dos trabalhos, orientar Conselheiros a respeito dos trâmites pertinentes; 

 Prestar informações de caráter técnico, advindas dos órgãos decisórios do CAU/SC, para manter 
atualizados profissionais, empresas, comunidades, outros departamentos do CAU/SC; 

 Assessorar as Comissões e Plenário, no estudo e elaboração de normativas para 
regulamentação da legislação expedida pelo CAU/BR; 

 Efetuar o acompanhamento e saneamento das providências advindas das reuniões das 
Comissões e Plenário; 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 

Conselho; 

 Analisar e instruir processos de registro de pessoa física e jurídica, processos de infração, 
consulta, informação e denúncia, registro de responsabilidade técnica e certidões, para que seja 
observada a legislação, normas e procedimentos; 

 Participar de Comissões de caráter técnico relativo a assuntos de interesse da Arquitetura e 
Urbanismo; 

 Proferir palestras de assuntos referentes ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
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 Representar o Presidente em eventos e reuniões, quando designado; 

 Responder pela comunicação de despachos e respostas de ofícios feitos pela Gerência; 

 Despachar com a Presidência para tratar de assuntos ligados à Gerência. 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato. 

 

 
3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo 
Ensino Superior 
Completo 

Pós-graduação completa 

Área de Estudo Arquitetura e Urbanismo 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Áreas afins da 
Arquitetura e Urbanismo 

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 
 Administração Pública;  

 Geoprocessamento; 

 Inglês; 

 Legislação Especifica; 

 Microsoft Office; 

 Resoluções e Normas (CAU BR e SC) 

 SICCAU 
 

 

6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade de atualização; 
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 Capacidade de comunicação. 
 
 

7. Atitudes 

 
 Objetividade;  
 Iniciativa;  
 Flexibilidade;  
 Confiabilidade; 
 Follow up; 
 Assertividade. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Ouvidor 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Presidência 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

 
Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas no Setor de Ouvidoria, formando um 
canal de comunicação eficiente entre o CAU/SC e o Arquiteto e Urbanista, bem como o público em 
geral, por meio das melhores práticas de atendimento, buscando soluções adequadas no âmbito de 
suas atribuições.  
 
2. Responsabilidades 

 Registrar o recebimento das manifestações (reclamações, denúncias, sugestões) 
realizadas, por meios de cidadãos, pessoas físicas e jurídicas do segmento de 
Arquitetura e Urbanismo e do CAU/SC; 

 Realizar previamente análise, examinar e identificar as causas e procedência das 
manifestações recebidas; 

 Encaminhar aos setores específicos e definir com os responsáveis os prazos para o 
equacionamento das manifestações; 

 Identificar e avaliar o grau de manifestações; 

 Analisar e verificar se as soluções das manifestações foram satisfatórias entre as partes 
interessadas; 

 Buscar suporte administrativo, legal, técnico e operacional aos casos específicos; 

 Emitir relatórios gerenciais de dados estatísticos e de indicadores de desempenho; 

 Comunicar aos interessados a solução das manifestações; 

 Realizar o devido controle de todas as manifestações e o respectivo arquivamento para 
serem utilizadas como subsídio de análise por parte dos órgãos deliberativos do 
Conselho; 

 Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria; 

 Sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom 
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funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no âmbito Estadual e Nacional; 

 Proteger os direitos dos manifestantes, bem como, resguardar a UFMS de acusações 
ou críticas infundadas; 

 Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos à Diretoria, Plenário e 
Gerências do CAU/SC; 

 Controlar o inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da 
Ouvidoria; 

 Estabelecer e divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades: 
através do site do CAU/SC de forma clara e de fácil acesso no portal de entrada; 

 Controlar o inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da 
Ouvidoria; 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a 
necessidade do CAU/SC. 
 

 
3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo 
Ensino Superior 
Completo 

Pós-Graduação Completa 

Área de Estudo 

Arquitetura e Urbanismo, 
Jornalismo, Comunicação 
Social e/ou Relações 
Públicas 

Arquitetura e Urbanismo, 
Jornalismo, 
Comunicação Social e/ou 
Relações Públicas 

Áreas afins ao desempenho 
da função. 

 
 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Arquitetura e Urbanismo; 

 Conhecimento da estrutura dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;  

 Microsoft Office;  
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 Comunicação Social; 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR. 

 Noções sobre as Ferramentas do SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. 
 

 

6. Habilidades  

 Capacidade de análise; 
 Capacidade de convencimento e negociação;  
 Mediação de conflitos; 
 Capacidade de interpretação; 
 Saber ouvir. 

 
 

7. Atitudes 

 Objetividade; 
 Sociabilidade; 
 Assertividade; 
 Atenção distribuída; 
 Controle emocional. 
 Relacionamento interpessoal. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Analista Jurídico  

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Procuradoria Jurídica 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 

Prestar assessoria jurídica as Comissões permanentes e especiais bem como a estrutura 

administrativa do CAU/SC, com o propósito de fornecer suporte jurídico administrativo dos atos de 

decisões do Conselho. 

2. Responsabilidades 

 Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos 
jurídicos, nos assuntos de sua competência, por solicitação da Presidência, Diretoria Geral e 
Gerências do CAU/SC;  

 Examinar prévia e conclusivamente, minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos 
respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres serem celebrados e 
publicados, inclusive ajustes ou aditamentos;  

 Acompanhar o andamento de processos judiciais e administrativos nos quais o CAU/SC tenha 
interesse;  

 Acompanhar e dar prosseguimento aos processos instaurados de competência às Comissões 
Permanentes;  

 Assessorar os órgãos internos no sentido de procederem de forma correta e imediata diante de 
possíveis demandas judiciais; 

 Apreciar juridicamente recursos administrativos e todos os demais recursos encaminhados à 
Presidência, Diretoria Geral e Gerências do CAU/SC;  

 Participar das Reuniões Plenárias do CAU/SC, bem como das reuniões das Comissões 
Permanentes e Especiais para suprir eventuais dúvidas que surgirem; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato; 

 Executar outras atividades típicas de assessoramento jurídico que lhe forem atribuídas pela 
Presidência, Diretoria Geral e Gerências do Conselho. 
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3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo 
Ensino Superior 

Completo 
Pós-Graduação Completa 

Área de Estudo Direito Direito 
Direito Público e outras 

áreas afins 

 
 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 
 Constituição Federal/88;  

 Direito Público;  

 Lei de Licitações e Contratos;  

 Direito Administrativo. 
 

 

6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade de atualização; 
 Capacidade de convencimento e negociação;  
 Capacidade de interpretação; 
 Raciocínio lógico; 
 Capacidade de comunicação. 

 
 
7. Atitudes 

 
 Senso Crítico;  
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 Discrição;  
 Perspectiva;  
 Responsabilidade;  
 Confiabilidade; 
 Persuasão.  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Técnico Nível Superior  
(Analista Administrativo) 

GERÊNCIA / DEPARTAMENTO:  
Gerência Administrativa 

Data da última 
alteração: 25/07/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

Realizar atividades de natureza administrativa, efetuando análises, controles, atualização de  
informações e interface com as outras áreas do Conselho, bem como executar e prover 
informações inerentes a recursos humanos, compras, licitações e contratos, patrimônio e serviços 
gerais. 

 
 

2. Responsabilidades 

 Manter atualizados controles da área administrativa do Conselho, desenvolvendo estudos e efetuando 
levantamentos, análises, programações, conferências e cálculos na realização de atividades técnico-
administrativas.  

 Atualizar bases de dados com informações de compras, recursos humanos e gestão de contratos, 
almoxarifado, patrimônio, serviços terceiros, liquidações e pagamentos, diárias gerando informações 
consistentes para análise da Gerência. 

 Realizar as atividades de administração de pessoal desde sua admissão, registro e desligamento 
juntamente com a Assessoria Contábil, além do controle da jornada de trabalho, frequência, folha de 
pagamento, benefícios; 

 Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas da área, de acordo com normas e 
critérios definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas.  

 Realizar pesquisas e prestar atendimento a clientes e fornecedores, solucionando dúvidas, 
fornecendo informações/orientações ou direcionando-os às pessoas indicadas.  

 Preparar pedidos de compras, realizando levantamentos, especificações de produtos e serviços, 
catálogo de fornecedores, cotações, mapa de preços, despachos dos processos administrativos; 

 Contribuir com a gestão dos contratos de prestadores de serviço da área, acompanhando os prazos, 
coletando informações sobre a qualidade dos serviços prestados e provendo informações para 
aprovação de pagamentos.  

 Acompanhar a gestão de compras diretas, fluxos de entrega e processo de certificação de produtos e 

 

Gerente Administrativo 

 

Analista Administrativo 
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serviços, liquidação, definição dos pagamentos para efetuar os procedimentos administrativos 
necessários; 

 Elaborar o registro dos bens móveis de caráter permanente, bem como suas alterações e baixas; 

 Contribuir para as atividades de armazenamento e movimentação de materiais de estoque e 
acompanhar no controle do estoque mínimo e máximo, bem como das entradas e saídas de materiais, 
geração de cálculos do consumo médio de cada setor do Conselho; 

 Realizar levantamento de necessidades de contratação de pessoal, com o objetivo de auxiliar a área 
administrativa nessa tarefa.  

 Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos, zelando por seu 
cumprimento.  

 Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos da área, compilando dados para acompanhamento e 
análise gerencial.  

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como instruções 
do superior imediato. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC. 
 

 

3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Completa 

 

Área de Estudo 
Administração ou áreas afins 

Administração ou áreas 
afins 

Gestão de 
Negócios, Gestão 
de Pessoas e 
outras áreas afins. 

 
 

4. Experiência 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível anterior e/ou 
na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 
Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio, com 
pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média complexidade, 
especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou executar 
procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e alta 
especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 
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     5. Conhecimentos 
      Microsoft Office; 

 Lei 8666/93;  

 Lei 10520/2002; 

 Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); 

 Legislação das áreas de Patrimônio e Almoxarifado; 

 Lei 12378/2010; 

   Resoluções e normas do CAU/BR  

   Ferramentas do Sistema Implanta e do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU 

   Redação oficial 
 

 

 

6. Habilidades  

 Boa comunicação oral e escrita;  

 Facilidade nas relações interpessoais;  

 Facilidade de se expressar em público;  

 Aptidão para trabalhar em equipe. 

 

7. Atitudes 
 Organização;  

 Iniciativa;  

 Disciplina. 

 Assertividade 

 Cautela 

 Confiabilidade 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Técnico Nível Superior  

(Analista Financeiro) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Financeira 

Data da última alteração: 
25/07/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 

Efetuar análise dos sistemas de controles financeiros e contribuir para melhorar o desempenho 
econômico, através do levantamento e análise de informações sobre os fluxos de caixa e custos, bem 
como desenvolver ações relacionadas à elaboração e acompanhamento do planejamento e orçamento 
do CAU/SC. 
 

2. Responsabilidades 

 Manter atualizados controles da área financeira do Conselho, desenvolvendo estudos e efetuando 
levantamentos, análises, programações, conferências e cálculos na realização de atividades 
financeiras.  

 Atualizar bases de dados com informações orçamentárias e financeiras, empenhos, centros de 
custos, liquidações e pagamentos, gerando informações consistentes para análise da Gerência.  

 Acompanhar a execução do plano de ação do orçamento financeiro; 

 Operacionalizar as ações relativas ao planejamento orçamentário e financeiro;  

 Elaborar, consolidar e analisar a Proposta de Desembolso Mensal; 

 Analisar a programação financeira e propor critérios para a sua execução; 

 Promover o detalhamento das despesas, a análise das demandas por créditos adicionais, a 
descentralização interna e externa de créditos orçamentários; 

 Estimar as receitas e projetar as despesas orçamentárias; 

 Propor normas gerais de programação orçamentária e zelar pela sua fiel observância;  

 Realizar pesquisas para a elaboração de planos de integração orçamentária e financeira; 

 Atuar, subsidiariamente, na elaboração, implantação e administração de sistemas informatizados 
de interesse das áreas de orçamento e finanças; 

 Elaborar planos de modernização do Sistema Orçamentário; 

 Auxiliar as diferentes áreas do Conselho na condução de suas rotinas e procedimentos; 
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 Analisar fluxo de caixa e demais relatórios financeiros, bem como os de contas a pagar e contas a 
receber; 

    Efetuar as conciliações dos movimentos diários de caixa e bancos e operacionalizar sistemas 
contábeis e bancários e de tesouraria; 

 Operacionalizar as políticas de cobranças e pagamentos definidas pela Gerência Financeira 

 Acompanhar a execução orçamentária das receitas e dos custos; 

 Contribuir para  implementar  os fluxos e procedimentos financeiros do Conselho; 

   Receber numerários e efetuar pagamentos, além de emitir cheques, recibos, depósitos, ordem 
de pagamentos, DOC/TED; 

 Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos da área, compilando dados para 
acompanhamento e análise gerencial.  

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC. 

 
 

3. Formação Desejável 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 
Administração; Economia; 
Contabilidade ou áreas afins 

Administração; Economia; 
Contabilidade ou áreas 
afins 

Gestão Administrativa 
Financeira; 
Contabilidade Pública 
e outras áreas afins. 

 
 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 
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5. Conhecimentos 

 
 Planejamento Estratégico;  
 Orçamento Público;  
 Contabilidade Pública;  
 Matemática Financeira;  
 Microsoft Office Avançado; 
 Lei 12378/2010; 
 Resoluções e normas do CAU/BR; 
 Planos de Ação do CAU/SC. 
 Lei 12378/2010; 
 Resoluções e normas do CAU/BR sobre procedimentos contábeis e financeiros; 
 Ferramentas do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU e Sistema Implanta 

 
 

6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise;  
 Raciocínio Lógico; 
 Raciocínio Numérico. 

 
 

7. Atitudes 

 
 Visão sistêmica; 
 Organização; 
 Planejamento; 
 Atenção concentrada. 
 Objetividade 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Técnico Nível Superior  

(Analista de Compras, Contratos e 
Licitações) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Administrativa 

Data da última 
alteração: 25/07/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 

1. Missão do Cargo 

Realizar atividades relativas a aquisições, contratos bem como as licitações em todas as 
modalidades e ao cadastramento de licitantes e ainda realizar dispensas e inexigibilidades de 
licitação para que seja realizado nos parâmetros estabelecidos por lei. 
 

2. Responsabilidades 

 Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas da área, de acordo com 
normas e critérios definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas.  

 Realizar pesquisas e prestar atendimento a clientes e fornecedores, solucionando dúvidas, 
fornecendo informações/orientações ou direcionando-os às pessoas indicadas.  

 Preparar pedidos de compras, realizando levantamentos, especificações de produtos e 
serviços, catálogo de fornecedores, cotações, mapa de preços, despachos dos processos 
administrativos; 

 Contribuir com a gestão dos contratos de prestadores de serviço da área, acompanhando 
os prazos, coletando informações sobre a qualidade dos serviços prestados e provendo 
informações para aprovação de pagamentos.  

 Acompanhar a gestão de compras diretas, fluxos de entrega e processo de certificação de 
produtos e serviços, liquidação, definição dos pagamentos para efetuar os procedimentos 
administrativos necessários; 

 Elaborar termo de referência, definição da modalidade de licitação, data da autorização, 
agrupamento dos itens da compra em grupos/lotes, publicações, edital, emissão do 
despacho homologatório, minuta de contrato para o despacho do setor jurídico, 
encaminhamento dos contratos para assinatura, organização de documentos e numeração, 
aceite do produto, fiscalização e acompanhamento do serviço prestado; 

 Examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de 
licitantes e às licitações em todas as modalidades; 

 

Gerente Administrativo 

Analista de Compras, 

Contratos e Licitações 



 

63 
 

 Realizar dispensas e inexigibilidades de licitação; 
 Realizar o credenciamento dos interessados e o recebimento dos envelopes com as 

propostas de preços e documentação de habilitação;  
 Realizar a abertura dos aludidos envelopes, o seu exame e a classificação dos 

proponentes;  
 Realizar a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 

lance de menor preço;  
 Realizar a adjudicação da proposta de menor preço;  
 Coordenar equipe de apoio, além do recebimento, exame e decisão sobre recursos; 
 Encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, 

visando à homologação e à contratação; 
 Acompanhar e orientar o desenvolvimento da fase interna e externa, encarregando-se da 

formalização dos atos processuais. 
 Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos da área, compilando dados para 

acompanhamento e análise gerencial.  
 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 

instruções do superior imediato. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a 
necessidade do CAU/SC. 

 

3. Formação Desejável 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Grau de Estudo Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação 
Completa 

Área de Estudo 

Direito, Administração; 
Economia; Contabilidade ou 
áreas afins 

Direito, Administração; 
Economia; Contabilidade ou 
áreas afins 

Direito Público, 
Administração 
Pública ou áreas 
afins 

 

4. Experiência 
 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 
Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio, com 
pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média 
complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e alta 
especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 
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5. Conhecimentos 
 Microsoft Office; 

 Lei 8.666/93;  

 Lei 10520/2002; 

 Técnicas de negociação; 

 Lei 12378/2010; 

 Resoluções e normas do CAU/BR; 

 Ferramentas do Sistema Implanta; 

 Redação oficial; 

 Noções e conhecimentos e técnicas de pregão. 
 

 
6. Habilidades  

 Boa comunicação oral e escrita;  
 Facilidade nas relações interpessoais;  
 Facilidade de se expressar em público;  
 Aptidão para trabalhar em equipe. 

 
7. Atitudes 

 Organização;  
 Iniciativa;  
 Disciplina. 
 Assertividade 
 Cautela 
 Confiabilidade 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO: Técnico de Nível Médio 
(Secretária) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Geral 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 

 

  

 
1. Missão do Cargo 

Realizar atividades de apoio ao gabinete da presidência, diretoria, gerências e comissões, 
envolvendo atendimento, organização de agenda, redação de correspondência, preparação de 
relatórios, e apoio na organização de cursos, palestras e reuniões, entre outras tarefas de suporte 
gerencial para o efetivo desenvolvimento das rotinas de trabalho.  
 

 
2. Responsabilidades 

 Receber telefonemas diversos e transferir as ligações para as áreas correspondentes, bem como 
registrar e transmitir recados; 

 Recepcionar visitantes nas dependências internas do Conselho; 

 Recepcionar membros da presidência, diretoria, conselho, empregados e visitantes em eventos diversos 
do Conselho; 

 Auxiliar administrativamente membros da secretaria em plenárias, reuniões e eventos; 

 Prestar apoio na solicitação de passagens aéreas e diárias de viagens e controle das documentações de 
viagem; 

 Prestar suporte a organização e controle de toda a documentação a respeito de passagens e diárias de 
viagens; 

 Realizar o recebimento e expedição de documentos diversos; 

 Realizar e manter a organização do arquivo da área; 

 Prestar apoio as atividades da secretaria. 

 Organizar as reuniões do conselho diretor, plenárias, comissões especiais e permanentes e do colegiado 
de entidades de arquitetura e urbanismo do Brasil; 

 Solicitar orçamentos de toda a logística (salas, equipamentos, pessoal e etc.) das reuniões; 

 Secretariar as reuniões; 

 Organizar a agenda de endereços e e-mails dos membros do conselho e dos conselhos regionais; 

 
Gerente Geral 

 
Secretária 
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 Auxiliar administrativamente membros da secretaria em plenárias, reuniões e eventos; 

 Realizar organização e controle de toda a documentação a respeito de passagens e diárias de viagens; 

 Realizar o controle e a organização do arquivo da área; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato. 

 
3. Formação Desejável 

  

Grau de Estudo: Nível Médio Técnico com registro no SRTE 

 
 

4. Experiência 

 

Nível de Função I II III 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

I II III 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Microsoft Office; 

 Saber operar ramais telefônicos (PABX). 

 Fluência em língua estrangeira é recomendável. 

 Redação oficial 

 Gramática 
 

 

6. Habilidades  

 Boa comunicação oral e escrita;  
 Digitação e Leitura. 
 Capacidade de interpretação 
 
7. Atitudes 

 Responsabilidade; 
 Polidez e aparência; 
 Sociabilidade. 
 Iniciativa 
 Pro atividade 
 Organização 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Técnico de Nível Médio 
(Assistente Financeiro) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Financeira 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

Prestar suporte nas atividades da área financeira do CAU/SC, efetuando levantamentos e 
controles relativos aos registros das transações necessárias à gestão do Conselho para o efetivo 
desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 
 

2. Responsabilidades 

 Prestar apoio nas atividades financeiras; 

 Elaborar correspondências, pareceres, relatórios, ofícios entre outros documentos pertinentes ao 
CAU/SC;  

 Organizar e controlar arquivo e fluxo de caixa; 

 Efetuar pagamento e recebimento de numerário; 

 Controlar contas bancárias e emitir cheques; 

 Controlar pagamento de terceiros; 

 Elaborar e realizar controle orçamentário; 

 Efetuar conciliação de saldo bancário; 

 Lançar receitas e despesas no sistema, bem como outros lançamentos relacionados à administração 
financeira do CAU/SC; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como instruções 
do superior imediato. 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC. 

 

 

 

 
Gerente Financeiro 

 

 
Assistente Financeiro 
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3. Formação Desejável 

  

Grau de Estudo: Nível Médio ou Médio Técnico completo. 

 
 

4. Experiência 

 

Nível de Função I II III 

Desejável 
Preferencialmente, 1 ano na 
área de atuação 

De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

I II III 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Microsoft Office; 

 Técnica de Rotinas Administrativas;  

 Técnica de Atendimento ao Público Interno e Externo. 
 

 

6. Habilidades  

 Digitação; 
 Matemática Financeira; 
 Operação de Microcomputadores. 

 
7. Atitudes 

 Proatividade; 
 Organização; 
 Concentração;  
 Trabalho em Equipe; 
 Metodismo; 
 Discrição. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  

Técnico Nível Médio 

(Assistente Técnico) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Técnica 

Data da última 
alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

1. Missão do Cargo 

Prestar suporte em atividades relacionadas ao registro de responsabilidade técnica e os respectivos 
acervos, análise de documentação para cadastro de pessoas física e jurídica em sistema 
específico, para o efetivo desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 
2. Responsabilidades 

 

 Auxiliar nas atividades administrativas e operacionais relativas ao atendimento aos 
profissionais e empresas de arquitetura vinculada ao Conselho;  

 Análise dos registros de responsabilidade técnica, através do SICCAU; 
 Realizar despacho informando a decisão sobre a solicitação de RRT com orientação para 

correção, se necessário, sempre pelo SICCAU; 
 Auxiliar aos arquitetos, através de atendimento pessoal, telefônico ou virtual (e-mail), na 

elaboração e solicitação de procedimentos, como RRT, Baixa de Responsabilidade e CAT; 
 Atendimento ao público para a coleta de dados biométricos, suporte técnico auxiliando no 

acesso ao sistema profissional, elaboração de RRT e emissão de certidões, sendo estas 
dúvidas sanadas por telefone, quando necessário. 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato. 

 Análise e efetivação de registro pessoa física e jurídica. 
 

 

 

 

Gerente Técnico 

 

Assistente Técnico 
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3. Formação Desejável 
  

Gr   Grau de Estudo: Nível Médio ou Médio Técnico completo  

 
4. Experiência 

 

Nível de Função Jr Pl Sn 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

Jr Pl Sn 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar 
procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa 
complexidade, operacionais e de apoio, com pequenas variações, dentro do 
seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, 
acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, 
envolvendo atividades de média complexidade, especializadas, com certa 
diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades 
de alta complexidade e alta especialização, com certa diversificação, 
pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 
 Administração Pública;  
 Geoprocessamento; 
 Inglês; 
 Legislação Especifica; 
 Microsoft Office; 
 Resoluções e Normas (CAU BR e SC) 
 SICCAU 
 Legislação e português (redação e interpretação de texto) 

 
 

6. Habilidades  

 
 Capacidade de análise; 
 Capacidade de atualização; 
 Capacidade de comunicação. 
 
7. Atitudes 

 
 Objetividade;  
 Iniciativa;  
 Flexibilidade;  
 Confiabilidade; 
 Follow up; 
 Assertividade. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Técnico De Nível Médio 
(Assistente Administrativo) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Gerência Administrativa 

Data da última alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 

Prestar apoio nas tarefas de rotina administrativa das áreas de recursos humanos, compras, 
licitações e contratos, patrimônio, almoxarifado e serviços gerais fornecendo e recebendo 
informações necessárias ao efetivo desenvolvimento das rotinas de trabalho.  
 
 

2. Responsabilidades 

 Auxiliar nas atividades operacionais do CAU/SC em todas as unidades organizacionais;  

 Elaborar correspondências, pareceres, relatórios, ofícios entre outros documentos pertinentes 
ao CAU SC;  

 Prestar apoio as Secretaria Geral;  

 Organizar e controlar arquivo, além das correspondências internas e externas;  

 Preparar o adiantamento e prestação de contas de diárias de viagens e agendar 
compromissos; 

  Realizar inventário do ativo permanente; 

 Cadastrar móveis, máquinas e equipamentos no ativo permanente; 

 Instruir pagamentos diversos, controle de contratos e outras atividades correlatas de mesma 
natureza; 

 Organizar e manter arquivo dos documentos diversos; 

 Auxiliar na execução de atividades ao apoio administrativo e operacional; 

 Executar, sob orientação, serviços gerais de digitação, datilografia, arquivo, protocolo, controle de 
correspondências, registros, anotações e encaminhamento; 

 Realizar reprodução de documentos, controle físico do material do almoxarifado, recebimento de 
material, conferência de notas fiscais e requisições de materiais; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato. 

 
Gerente Administrativo 

 

 

Assistente Administrativo 
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 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do 
CAU/SC. 

 
3. Formação Desejável 

  

Grau de Estudo: Nível Médio ou Médio Técnico completo 

 
 

4. Experiência 

 

Nível de Função I II III 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível 
anterior e/ou na área de 
atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

I II III 

Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos 
pré-estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e 
de apoio, com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de 
média complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível 
hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta 
complexidade e alta especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu 
nível hierárquico. 

  X 

 
 
5. Conhecimentos 

 Microsoft Office; 

 Técnica de Rotinas Administrativas;  

 Técnica de Atendimento ao Público Interno e Externo;  

 Microsoft Office;  

 Sistema Específico de Controle Contábil (Siscont);  

 Matemática (para análises das cotações); 

 Técnicas de Arquivamento; 

 Conhecimento das Ferramentas do Sistema Implanta. 
 

 

6. Habilidades  

 Operação de Microcomputadores;  
 Digitação. 

 
 

7. Atitudes 

 Iniciativa;  
 Interesse; 
 Agilidade; 
 Organização; 
 Cooperação; 
 Disciplina. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CARGO:  
Técnico de Nível Médio 
(Assistente de Comissões) 

GERÊNCIA / 
DEPARTAMENTO:  
Comissões Permanentes e 
Especiais  

Data da última 
alteração: 
30/04/2013 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

  

 
1. Missão do Cargo 
Desenvolver atividades relacionadas à elaboração de pautas e atas, pesquisas e estudos 
de temas pertinentes ao Conselho para contribuir no bom andamento das reuniões das 

comissões.   
 

 

2. Responsabilidades 

 Elaborar, apresentar, editar e finalizar minutas de documentos diversos no âmbito da 
Comissão; 

 Proceder a pesquisas, estudos, compilações, revisão, editoração e formatação dos 
documentos com o objetivo tanto de subsidiá-los quanto prepará-los para análise, apreciação, 
correção e demais providencias da comissão; 

 Digitalizar, organizar e manter os arquivos da comissão atualizados e acessíveis a ela e por 
meio do conceito de armazenamento em nuvem; 

 Apoiar as reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão elaborando atas e súmulas, 
controlando a lista de presença, operando dispositivos audiovisuais e computador para expor 
informações ou revisar documentos de trabalho; 

 Disponibilizar insumos e qualquer material ou serviço necessário ao bom andamento da 
reunião; 

 Assessorar o coordenador da comissão na montagem da pauta dos assuntos a serem 
abordados nas reuniões ordinárias e extraordinárias; 

 Coordenar e acompanhar o tramite e encaminhamento de todos os documentos, 
comunicados, correspondências da comissão, mantendo a comissão informada e tomando as 
providencias necessárias ao seu andamento;  

 
Secretaria Geral 

 

 

Assistente de Comissões 
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 Acompanhar junto à administração do CAU/SC informações referentes à convocação, trânsito, 
estadia e diárias dos membros da Comissão para conhecimento e possíveis providencias; 

 Cumprir normas e procedimentos técnicos e/ou administrativos estabelecidos, bem como 
instruções do superior imediato, 

 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade 
do CAU/SC. 

 

3. Formação Desejável 
  

Grau de Estudo: Nível Médio ou Médio Técnico completo  
 
 

4. Experiência 
 

Nível de Função I II III 

Desejável Sem experiência 
De 2 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

De 4 anos no nível anterior 
e/ou na área de atuação 

 

Grau de Autonomia e Complexidade 
Nível da Função 

I II III 
Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio, com 
pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

X   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar 
e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média 
complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 X  

Possui total autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e alta 
especialização, com certa diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  X 

 
 

5. Conhecimentos 
 Microsoft Office; 

 Redação oficial; 

 Gramática. 

 
 

6. Habilidades  
 Capacidade crítica;  
 Boa comunicação oral e escrita;  
 Digitação e Leitura; 

 Capacidade de interpretação. 
 

 

7. Atitudes 
 Sociabilidade;  
 Discrição;  
 Cooperação;  
 Atenção no trabalho; 
 Estabilidade emocional; 

 Polidez e aparência. 
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Anexo 4: Tabela Cargos e Salários (150h) 

CLASSE 7 CLASSE 6 CLASSE 5 CLASSE 4

1 7.560,02R$      6.331,39R$      4.185,80R$      3.945,52R$      

2 7.711,22R$      6.458,02R$      4.269,51R$      4.024,43R$      

3 7.865,44R$      6.587,18R$      4.354,90R$      4.104,91R$      

4 8.022,75R$      6.718,93R$      4.442,00R$      4.187,01R$      

5 8.183,20R$      6.853,30R$      4.530,84R$      4.270,75R$      

6 8.346,87R$      6.990,37R$      4.621,46R$      4.356,17R$      

7 8.513,81R$      7.130,18R$      4.713,89R$      4.443,29R$      

8 8.684,08R$      7.272,78R$      4.808,17R$      4.532,16R$      

9 9.034,92R$      7.566,60R$      5.002,42R$      4.715,26R$      

10 9.215,62R$      7.717,93R$      5.102,46R$      4.809,56R$      

11 9.399,93R$      7.872,29R$      5.204,51R$      4.905,75R$      

12 9.587,93R$      8.029,74R$      5.308,60R$      5.003,87R$      

13 9.779,69R$      8.190,33R$      5.414,78R$      5.103,94R$      

14 9.975,28R$      8.354,14R$      5.523,07R$      5.206,02R$      

15 10.174,79R$    8.521,22R$      5.633,53R$      5.310,14R$      

16 10.378,28R$    8.691,65R$      5.746,20R$      5.416,35R$      

17 10.797,56R$    9.042,79R$      5.978,35R$      5.635,17R$      

18 11.013,52R$    9.223,65R$      6.097,92R$      5.747,87R$      

19 11.233,79R$    9.408,12R$      6.219,87R$      5.862,83R$      

20 11.458,46R$    9.596,28R$      6.344,27R$      5.980,08R$      

21 11.687,63R$    9.788,21R$      6.471,16R$      6.099,69R$      

22 11.921,38R$    9.983,97R$      6.600,58R$      6.221,68R$      

23 12.159,81R$    10.183,65R$    6.732,59R$      6.346,11R$      

24 12.403,01R$    10.387,32R$    6.867,24R$      6.473,04R$      

 Arquiteto 

Fiscal/ 

Analista 

Técnico/ 

Ouvidor           

 Procurador 

Jurídico/ 

Assessor 

Especial/

Gerente 

Técnico/               

Gerente 

Financeiro/           

Gerente 

Administrativo 

 Gerente Geral 

Níveis SaláriosSaláriosSaláriosSalários

 Analista 

Jurídico 

 
 

CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

1 2.532,48R$      1.940,93R$      1.532,19R$      

2 2.583,13R$      1.979,75R$      1.562,83R$      

3 2.634,79R$      2.019,35R$      1.594,09R$      

4 2.687,48R$      2.059,73R$      1.625,97R$      

5 2.741,23R$      2.100,93R$      1.658,49R$      

6 2.796,06R$      2.142,95R$      1.691,66R$      

7 2.851,98R$      2.185,80R$      1.725,49R$      

8 2.909,02R$      2.229,52R$      1.760,00R$      

9 3.026,54R$      2.319,59R$      1.831,11R$      

10 3.087,07R$      2.365,99R$      1.867,73R$      

11 3.148,82R$      2.413,31R$      1.905,09R$      

12 3.211,79R$      2.461,57R$      1.943,19R$      

13 3.276,03R$      2.510,80R$      1.982,05R$      

14 3.341,55R$      2.561,02R$      2.021,69R$      

15 3.408,38R$      2.612,24R$      2.062,13R$      

16 3.476,55R$      2.664,48R$      2.103,37R$      

17 3.617,00R$      2.772,13R$      2.188,34R$      

18 3.689,34R$      2.827,57R$      2.232,11R$      

19 3.763,13R$      2.884,12R$      2.276,75R$      

20 3.838,39R$      2.941,81R$      2.322,29R$      

21 3.915,16R$      3.000,64R$      2.368,73R$      

22 3.993,46R$      3.060,65R$      2.416,11R$      

23 4.073,33R$      3.121,87R$      2.464,43R$      

24 4.154,80R$      3.184,30R$      2.513,72R$      

 Assistente 

Financeiro/   

Assistente 

Técnico/       

Assistente 

Administrativo

/ Assistente 

de Comissões  

 Analista 

Administrativo/                    

Analista 

Financeiro/ 

Analista de 

Compras, 

Contratos e 

Licitações                  

Salários

 Secretária 

SaláriosNíveis Salários

 
 

Progressões ajustadas conforme item 4.1. Definições sobre a estrutura. 
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Anexo 5: Tabela Cargos e Salários (200h) 

 
 

 
 
Progressões ajustadas conforme item 4.1. Definições sobre a estrutura. 

CLASSE 7 CLASSE 6 CLASSE 5 CLASSE 4

1 10.080,02R$    8.441,86R$      5.794,12R$      5.260,69R$      

2 10.281,62R$    8.610,70R$      5.910,00R$      5.365,90R$      

3 10.487,25R$    8.782,91R$      6.028,20R$      5.473,22R$      

4 10.697,00R$    8.958,57R$      6.148,77R$      5.582,69R$      

5 10.910,94R$    9.137,74R$      6.271,74R$      5.694,34R$      

6 11.129,16R$    9.320,50R$      6.397,18R$      5.808,23R$      

7 11.351,74R$    9.506,91R$      6.525,12R$      5.924,39R$      

8 11.578,77R$    9.697,04R$      6.655,62R$      6.042,88R$      

9 12.046,56R$    10.088,80R$    6.924,51R$      6.287,01R$      

10 12.287,49R$    10.290,58R$    7.063,00R$      6.412,75R$      

11 12.533,24R$    10.496,39R$    7.204,26R$      6.541,01R$      

12 12.783,90R$    10.706,32R$    7.348,35R$      6.671,83R$      

13 13.039,58R$    10.920,45R$    7.495,31R$      6.805,26R$      

14 13.300,37R$    11.138,85R$    7.645,22R$      6.941,37R$      

15 13.566,38R$    11.361,63R$    7.798,12R$      7.080,20R$      

16 13.837,71R$    11.588,86R$    7.954,09R$      7.221,80R$      

17 14.396,75R$    12.057,05R$    8.275,43R$      7.513,56R$      

18 14.684,69R$    12.298,20R$    8.440,94R$      7.663,83R$      

19 14.978,38R$    12.544,16R$    8.609,76R$      7.817,11R$      

20 15.277,95R$    12.795,04R$    8.781,95R$      7.973,45R$      

21 15.583,51R$    13.050,94R$    8.957,59R$      8.132,92R$      

22 15.895,18R$    13.311,96R$    9.136,74R$      8.295,58R$      

23 16.213,08R$    13.578,20R$    9.319,48R$      8.461,49R$      

24 16.537,34R$    13.849,77R$    9.505,87R$      8.630,72R$      

Níveis SaláriosSaláriosSaláriosSalários

 Analista 

Jurídico 

 Arquiteto 

Fiscal/ 

Analista 

Técnico/ 

Ouvidor           

 Procurador 

Jurídico/ 

Assessor 

Especial/

Gerente 

Técnico/               

Gerente 

Financeiro/           

Gerente 

Administrativo 

 Gerente Geral 

CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

1 3.376,63R$      2.587,91R$      2.042,92R$      

2 3.444,16R$      2.639,67R$      2.083,78R$      

3 3.513,05R$      2.692,46R$      2.125,45R$      

4 3.583,31R$      2.746,31R$      2.167,96R$      

5 3.654,97R$      2.801,24R$      2.211,32R$      

6 3.728,07R$      2.857,26R$      2.255,55R$      

7 3.802,63R$      2.914,41R$      2.300,66R$      

8 3.878,69R$      2.972,70R$      2.346,67R$      

9 4.035,39R$      3.092,79R$      2.441,48R$      

10 4.116,09R$      3.154,65R$      2.490,31R$      

11 4.198,41R$      3.217,74R$      2.540,11R$      

12 4.282,38R$      3.282,10R$      2.590,92R$      

13 4.368,03R$      3.347,74R$      2.642,73R$      

14 4.455,39R$      3.414,69R$      2.695,59R$      

15 4.544,50R$      3.482,99R$      2.749,50R$      

16 4.635,39R$      3.552,65R$      2.804,49R$      

17 4.822,66R$      3.696,17R$      2.917,79R$      

18 4.919,11R$      3.770,10R$      2.976,15R$      

19 5.017,49R$      3.845,50R$      3.035,67R$      

20 5.117,84R$      3.922,41R$      3.096,39R$      

21 5.220,20R$      4.000,86R$      3.158,31R$      

22 5.324,61R$      4.080,87R$      3.221,48R$      

23 5.431,10R$      4.162,49R$      3.285,91R$      

24 5.539,72R$      4.245,74R$      3.351,63R$      

SaláriosNíveis Salários

 Assistente 

Financeiro/   

Assistente 

Técnico/       

Assistente 

Administrativo

/ Assistente 

de Comissões  

 Analista 

Administrativo/                    

Analista 

Financeiro/ 

Analista de 

Compras, 

Contratos e 

Licitações                  

Salários

 Secretária 
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Anexo 6: Modelo de Avaliação de Desempenho – Avaliação do Líder 

 
 

Obs.: Para cada cargo descrito foi criado um modelo de avaliação de desempenho
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Anexo 7: Modelo de Avaliação de Desempenho – Auto Avaliação 

 

Dt Avaliação 00/01/1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente 

Insatisfatório

Parcialmente 

Satisfatório

Totalmente 

Satisfatório

Auto

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

Auto

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

Auto

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

0

0

Competências Comportamentais
Capacidade de negociação: Capacidade de manter entendimento, consenso e ação na 

consecução de objetivos comuns.(EXEMPLO)

0

0

0

Busca economizar, evitando desperdício com foco na relação custo x beneficio, com 

engajamento nos programas de redução de custos?

Executa suas tarefas com o menor emprego de recursos possíveis?

Pratica melhoria continua, procurando inovar e surpreender positivamente?

0

0

0

0

0

0

0

Competências Essenciais

É humilde para poder aprender e assimila o trabalho com facilidade, buscando aprimorar 

seus conhecimentos?

Está pronto a ensinar o que conhece e domina, com disposição para repassar os seus 

conhecimentos?

Preocupa-se com a eficiência no consumo de 

materiais necessários à realização de seus trabalhos?

Está motivado e entusiasmado na execução das atividades da gestão, buscando cumprir as 

metas e atingir resultados?

Adapta-se com a cultura da empresa, incorporando a Visão, Missão e valores da 

Organização?

Faz uso da empatia em cada ação, palavra ou gesto, mantendo um bom relacionamento 

interpessoal?

Reconhece a capacidade de cada um como pessoa, respeitando as diferenças?

Competências Técnicas

0

Ver perguntas no arquivo em word

Demonstra compromisso, assumindo responsabilidade dos erros e acertos em suas 

tarefas, buscando sua resolução por completo?

Otimiza a execução dos processos, fazendo mais com menos sem comprometer a 

qualidade?

Atende seus clientes internos e externos com respeito, paciência e qualidade?

Apresenta facilidade de relacionamento com os demais colaboradores e gestores?

É obediente as regras, normas e procedimentos definidos pela organização?

ATRIBUA UMA NOTA DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  -  CAU/SC

CÉDULA DE AUTOAVALIAÇÃO
Nome José

Cargo Gerente Administrativo

Líder Imediato Diretor Presidente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
Obs.: Para cada cargo descrito foi criado um modelo de avaliação de desempenho 


