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POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO PCCS 
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

 
 RESOLUÇÃO CRM-SC Nº 220/2022 

 
1. APRESENTAÇÃO

 
A presente política formaliza as práticas de gestão de cargos, carreiras e salários da CRM SC. 

Contemplando todos os Gestores e Colaboradores, visa orientar a organização quanto às definições, 
normas e procedimentos que norteiam a gestão de cargos, carreiras e salários, bem como a 
metodologia que deve ser seguida. 

Todas as decisões relativas a estes temas, portanto, deverão nortear-se pelos princípios e 
diretrizes aqui estabelecidas. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários é o “sistema que estabelece um 
conjunto de regras para administração dos salários pagos aos colaboradores de uma organização, 
mediante análise da demanda ou atribuição dos cargos x habilitação individual necessária para obter 
a justiça interna, objetivando o equilíbrio entre a necessidade de atração e retenção de pessoas e a 
capacidade de pagar (custo da mão de obra), observando a legislação trabalhista” (HUCZOK, R.; LEME. 
R. 2012). 

Procurou-se com este trabalho, do ponto de vista técnico, obter o equilíbrio entre os 
componentes de demanda dos Cargos, isto é, as atribuições ou responsabilidades espelhadas nas 
Descrições de Funções, a equivalência com a habilitação individual necessária aos mesmos e a 
remuneração do colaborador. 

Seguramente um dos pontos mais importantes para uma boa e adequada gestão de Recursos 
Humanos é a existência de uma política consistente e voltada para a dinâmica, estratégia e eficiência 
de operação da Organização, sendo pois, uma premissa deste plano estruturado. 

A presente Política é fruto de um esforço correspondente ao conjunto de práticas 
remuneratórias que materializam a estratégia da CRM SC no gerenciamento de pessoas e na geração 
de valor aos colaboradores. 

Esta Política é um instrumento regulador da estrutura definida no Plano de Carreiras e contêm 
as diretrizes a serem adotadas nos assuntos pertinentes à Administração dos Cargos, Carreiras e 
Salários dos Colaboradores Efetivos e Cargos Comissionados de livre nomeação do CRM SC, passando 
a ter validade a partir da data de sua aprovação pela Diretoria. 

 
2. OBJETIVOS  

 
A Política do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da CRM SC, visa trabalhar uma 

projeção de futuro aos colaboradores, ou seja, as possibilidades de ascensão funcional e de salário, 
proporcionando o reconhecimento dos colaboradores, bem como, oportunidades de crescimento 
pessoal e desenvolvimento profissional alinhados aos objetivos estratégicos da Organização. Desse 
modo, todo colaborador tem possibilidades de ascensão em sua carreira, desde que possua os 
requisitos, competências necessárias e se esforce em relação aos resultados, respeitando esta 
política, bem como, a disponibilidade orçamentária da Organização. 

 
A Política do PCCS tem como principais objetivos: 
 

➢ Definir os Cargos e Funções a serem adotados na CRM SC, suas nomenclaturas e descrições: 
requisitos de acesso, qualificação, competências técnicas e responsabilidades; 
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➢ Permitir o empenho das responsabilidades junto aos colaboradores da CRM SC (cada 
funcionário estará ciente do que é esperado dele no seu Cargo/ Função);  

➢ Determinar a estrutura da remuneração e a política de administração dos mesmos; 
➢ Estabelecer um Plano de Carreiras eficaz e compatível com princípios legais e que permita o 

crescimento profissional de seus Colaboradores de acordo com suas competências e Desempenho; 
➢ Estabelecer parâmetros de diferenciação que sejam estáveis entre os Cargos, Funções e 

Salário dos Colaboradores;  
➢ Remunerar a força de trabalho de forma justa, impessoal e equânime, focando na Gestão do 

conhecimento e na meritocracia; 
➢ Proporcionar a atração/retenção dos colaboradores; 

➢ Elevar o comprometimento dos Colaboradores através de perspectivas de ascensão 
profissional; 

➢ Adequar à contratação de novos colaboradores às necessidades e estratégias da organização 
(competências), maximizando os recursos disponíveis;  

➢ Manter a instituição atualizada em relação às melhores práticas de outras instituições; 
➢ Propiciar condições para o desenvolvimento do corpo funcional, de forma a contribuir com 

os objetivos e resultados da instituição;     

➢ Prover equilíbrio econômico/financeiro de longo prazo para a Organização. 
 

3. ABRANGÊNCIA 

 
Esta política abrange todos os colaboradores, assessores e gestores do CRM SC. 
 

4. CONCEITOS E ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

 
O Plano de Carreiras, Cargos e Salários é composto de: Cargo, Função, Cargos Comissionados 

(livre nomeação), Descrição das Funções, Avaliação de Cargo/Funções por sistema de Pontos, Tabelas 
Salariais, Mapa de Carreira e esta Política. 

 
4.1. Cargo: É o nome atribuído à uma posição profissional, referindo-se a um agrupamento de 

atividades de similar natureza, complexidade e com caráter genérico, de modo a cumprir a legislação 
trabalhista. 

Importante: baseado na necessidade da instituição captar e manter colaboradores 
especialistas e também multifuncionais, cada vez mais capazes de acompanhar a dinâmica 
organizacional, com visão de processos e comprometidos com os resultados, optou-se pela definição 
de Cargos de maior abrangência e Funções derivadas dos Cargos com sua especificidade, 
contribuindo para a valorização e permanente capacitação e desenvolvimento da força de trabalho 
por meio da avaliação das competências e ações decorrentes das lacunas (“gaps”) encontradas. 
Possibilita também a necessária flexibilidade sem criar problemas trabalhistas, permitindo ao 
colaborador exercer diferentes Funções, desde que esteja dentro de um mesmo Cargo.  
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Estrutura de Cargos do CRM SC:  
 
1. Agente Fiscal; 
2. Assistente Administrativo; 
3. Auxiliar administrativo; 
4. Telefonista (em extinção); 
5. Contínuo (em extinção); 
6. Bibliotecário (em extinção); 
7. Técnico de Tecnologia da Informação; 
8. Procurador; 

9. Analista de Tecnologia da Informação; 
10. Analista de Desenvolvimento; 
11. Analista Jurídico; 
12. Revisor de Texto; 
13. Secretária Executiva; 
14. Médico Fiscal; 
15. Controlador Interno 

 
Os cargos Bibliotecário, Assistente Administrativo – Protocolo, Contínuo e Telefonista são 

considerados cargos em extinção. 
 

4.2. Função:  É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas, efetivamente 
exercidas de forma sistemática e reiterada por um profissional, considerando os processos de 
trabalho de sua área e resultados esperados. 

Obs.: O mapeamento das competências e o desempenho devem ser mensurados pela Função 
do Profissional. 

 
Estrutura de Funções do CRM SC: 

 

Cargo Função 

1. Agente Fiscal Agente Fiscal 

2. Assistente Administrativo Assistente Administrativo - CODAME 
Assistente Administrativo - Compras e Contratos 
Assistente Administrativo - Consulta 
Assistente Administrativo - Delegacias 
Assistente Administrativo – Eventos 
Assistente Administrativo - Financeiro 
Assistente Administrativo - Fiscalização 
Assistente Administrativo - Jurídico 
Assistente Administrativo - Licitações 
Assistente Administrativo - PEP 
Assistente Administrativo - Pessoa Física  
Assistente Administrativo - Pessoa Jurídica 
Assistente Administrativo - Planej. e Controladoria 
Assistente Administrativo - Pat. e Almoxarifado 
Assistente Administrativo - Recursos Humanos 
Assistente Administrativo - RQE 
Assistente Administrativo - Sindicância 
Assistente Administrativo - Gestão de Doc. (em extinção) 
Assistente Administrativo - Protocolo (em extinção) 
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3. Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo - Gestão de Documentos 
Auxiliar Administrativo - Protocolo 
Auxiliar Administrativo - Geral 

4. Contínuo (em extinção) Contínuo (em extinção) 

5. Telefonista (em extinção) Telefonista (em extinção) 

6. Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Técnico de Desenvolvimento - TI  

7. Procurador Procurador  
Procurador - Corregedoria 

8. Analista de Desenvolvimento Analista de Desenvolvimento - Comunicação 
Analista de Desenvolvimento - Gestão de Documentos 

9. Analista de Tecnologia da 
Informação 

Analista de Tecnologia da Informação 

10. Analista Jurídico Analista Jurídico 

11. Revisor de Texto Revisor de Texto 

12. Secretária Executiva Secretária Executiva 

13. Médico Fiscal Médico Fiscal 

14.Controlador Interno Controlador Interno | Controller 

 
4.3. Cargos Comissionados (livre nomeação): Os Cargos Comissionados são aqueles que 

desenvolvem atividades típicas de assessoramento, coordenação e supervisão com foco na gestão 
dos processos de planejamento, execução técnica, controle orçamentário e técnicas, cuja atribuições 
e tarefas são específicas e exercidas em caráter de confiança, de natureza transitória, de livre 
provimento e exoneração.  

 
Os Cargos Comissionados formalmente designados contemplados na Estrutura Organizacional 

do CRM SC são: 
 
1. Diretor Executivo; 
2. Assessor de Diretoria; 
3. Assessor de Área; 
4. Coordenador de Área; 
5. Supervisor de Área; 
6. Assessor Técnico; 
7. Ouvidor
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As vagas para os Cargos Comissionados serão preenchidas por colaboradores da carreira de 

cargos efetivos ou por profissionais de mercado, os quais serão selecionados pela Diretoria e Gestão 
de Pessoas do CRM SC e deverão possuir os requisitos mínimos para a cargo/função, conforme as 
Descrições de Funções. 

O Colaborador pertencente ao quadro de pessoal efetivo do CRM SC designado para o 
exercício de Cargo Comissionado não perde o direito às promoções e progressões, horizontal e 
vertical, previstas neste PCCS. 

O Colaborador designado a um Cargo Comissionado manterá o seu cargo de carreira atual 
durante o período de designação. 

O Colaborador designado para um Cargo Comissionado deverá ter como resultado em sua 
última Avaliação de Desempenho o coeficiente mínimo de 80% (oitenta por cento). 

O colaborador durante o exercício no cargo comissionado ficará submetido às disposições do 
parágrafo único do art. 468 e o art. 499 da CLT da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O colaborador ocupante de cargo de carreira designado que venha exercer um cargo 
comissionado perceberá o valor de seu salário base, acrescido da diferença entre o seu salário e o 
valor correspondente ao valor base referencial do respectivo cargo conforme a Tabela Salarial B ou 
será acrescido do percentual sobre seu salário base conforme Tabela Salarial B, o que for mais 
benéfico ao empregado, podendo optar por um ou por outro a partir do momento que houver o 
aceite entre ambas as partes. 

A diferença salarial - complementação salarial denominada de Gratificação percebida pelo 
colaborador ocupante de cargo de carreira não se incorpora ao salário, cessando o pagamento pela 
sua dispensa, ou consequente retorno às atribuições do seu cargo, com percepção do salário da 
referência em que está classificado, conforme Tabela Salarial – A. 

O colaborador admitido para exercer somente cargo de confiança perceberá o valor descrito 
na Tabela Salarial – B, sob o regime trabalhista da CLT, com contrato por prazo indeterminado, 
podendo cessar seu vínculo com o CRM SC, na formalização da dispensa da respectiva função. 

 
4.4. Descrição de Função: A Descrição de Funções é o documento qual contém o detalhamento 

das principais atribuições e responsabilidades, requisitos, instrução, conhecimentos e competências 
demandadas para o posto de trabalho. Os fatores de qualificação das Funções que compõem a 
estrutura foram elaborados em conjunto com Gerentes das áreas da Instituição para a definição 
deste Plano de Carreiras, Cargos e Salários, e estão registrados no instrumento denominado 
Descrição de Função, permitindo a identificação da composição funcional do trabalho, sendo que 
nas descrições, estão inseridos os seguintes campos: 

 
 Identificação: Nomenclatura do Título do Cargo/Função, Setor, reporta à Função; 
 Missão da Função; 
 Responsabilidades; 
 Mapa de Competências Técnicas (conhecimentos e habilidades) com os devidos níveis de 

Proficiência; 
 Competências Técnicas - Aptidões; 
 Qualificação (Escolaridade e Formação Acadêmica, ideal) 
 Requisito de Acesso (Escolaridade, Formação Acadêmica, Experiência Mínima). São os 

requisitos mínimos; 
 Mapa de Competências e Indicadores Comportamentais; 
 Aprovação (Superior / RH). 
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A Descrição de Função é narrativa e expositiva com os aspectos intrínsecos de cada função, 

isto é, com o seu conteúdo, bem como com as especificações e requisitos. 
É da responsabilidade dos gestores imediatos, manterem as Descrições de Funções 

atualizadas, submetendo previamente as alterações para análise da área de Gestão de Pessoas e 
Comitê de Cargos e Salários. 

  
4.5. Carreira: É o agrupamento de Cargos e Funções com conteúdo ocupacional de complexidade 

e responsabilidade similares, exigindo de seus ocupantes escolaridade, conhecimentos e 
habilidades. O conceito de carreira refere-se à capacidade de evolução e mobilidade do Colaborador 
de acordo com os critérios de Progressão por Mérito, Promoção de Senioridade e Movimentação 
Funcional dentro do mesmo cargo, podendo ser em diferentes funções e trilhas, ao longo de sua 
permanência na instituição. 

As carreiras determinam a dimensão e a amplitude de atuação dos Colaboradores e são 
estruturadas a fim de estimular o desenvolvimento do potencial das pessoas e de elevar o nível de 
eficácia e produtividade do CRM SC. 

A estrutura de Carreira do CMR SC representa o posicionamento dos cargos e funções 
mapeados de acordo com a Estrutura Organizacional da instituição. 

As Carreiras estão diretamente ligadas ao nível de escolaridade quando do ingresso do 
Colaborador no CRM SC, são elas: 
 

Carreira de Ensino Superior: 

Refere-se aos cargos que executam e desenvolvem 
atividades de complexidade e responsabilidade 
compatíveis com requisito de escolaridade de nível 
superior, formação acadêmica e conhecimentos 
específicos complementares à sua área de atuação. 

Carreira de Ensino Médio Técnico: 

Refere-se aos cargos que executam atividades de 
complexidade e responsabilidade compatíveis com 
requisito de escolaridade de nível médio técnico e com os 
conhecimentos específicos complementares à sua área 
de atuação. Carreira em Extinção. 

Carreira de Ensino Médio: 

Refere-se aos cargos que executam atividades de 
complexidade e responsabilidade compatíveis com 
requisito de escolaridade de nível médio e com os 
conhecimentos específicos complementares à sua área 
de atuação. 

 
4.6. Salário Nominal: Salário é o valor em moeda corrente, atribuído para cada Cargo/Função do 

CRM SC, em razão da jornada de trabalho, complexidade de seu conjunto das atribuições e 
importância relativa do Cargo/Função no âmbito dos processos organizacionais. 
 

4.7. Tabela Salarial: As Tabelas Salariais são o instrumento que estabelece os valores pagos aos 
diferentes Cargos/Funções existentes na Instituição, contemplando desde o Salário Nominal inicial 
até o teto salarial estabelecido para cada Cargo/Função. 
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No CRM SC, existem dois tipos de Tabelas Salariais, sendo elas: 
Tabela Salarial A: Apresenta a estrutura salarial das Carreiras de Cargos/Funções Efetivos. 
Tabela Salarial B: Apresenta a estrutura salarial dos Cargos/Funções Comissionados (livre 

nomeação). 
 

4.8. Estrutura da Tabela Salarial: As Tabelas Salariais do PCCS estabelece os valores praticados 
pela CRM SC. A estrutura das tabelas salariais foram estabelecidas em função da correlação entre 
equilíbrio interno (hierarquização dos segmentos de Cargos e Funções), a responsabilidade e 
complexidade de cada função e a análise de correlação junto ao mercado de referência da CRM SC, 
bem como, a capacidade financeira da Organização. As tabelas salariais estão estruturadas por 
Classes, Níveis, Amplitude e Faixas de Senioridade Júnior, Pleno, Sênior e Master. 

Classe 

(posição vertical) É o conjunto de valores de vencimentos (mínimo, intermediários 
e máximo) passíveis de serem praticados para cada Carreira, Cargo e Função, de 
acordo com sua natureza, responsabilidade e complexidade.  
As classes estão representadas por meio de números romanos (I - II - III ...).  

Níveis 

(horizontal) É um valor de salário específico dentro de uma classe, indicativo da 
posição de cada colaborador enquadrado no Cargo/Função e faixa de senioridade 
– Júnior, Pleno, Sênior e Master em questão.  
Os níveis estão representados por meio de letras do alfabeto (A, B, C ...).  
Todos os níveis contém um interstício entre eles de 2% por cento, resultando 
assim na amplitude de cada classe.  

Amplitude 

 É a distância percentual entre o menor e o maior valor de salário concedido para 
a mesma classe. A tabela salarial será reajustada anualmente por motivo de 
Acordo Coletivo da(s) categoria(s) ou em período menor, caso necessário, em 
decorrência de estratégia organizacional. 

Faixas de 
Senioridade 
Jr - Pl – Sr - 

Ms 

Correspondem às faixas de senioridade JR - Júnior, PL – Pleno, SR - Sênior e MS – 
Master do colaborador. 

 
Na admissão de Colaboradores, considera-se a execução das seguintes diretrizes para 

enquadramento dentro da Tabela Salarial:  
 Ingresso por meio do processo de concurso público conforme as normas e procedimentos 

internos vigentes; 
 Salário Inicial corresponderá ao Nível A da classe do cargo/função de ingresso e na faixa de 

senioridade correspondente a vaga em questão; 
 Nenhuma pessoa poderá ser contratada para Cargo/Função não constante do respectivo 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 
 
As Tabelas Salariais serão corrigidas anualmente conforme previsão da data base da categoria, 

presente nas Tabelas Salariais, corrigida conforme índice de correção - INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) ou conforme tratativa realizada em acordo coletivo. 

E ainda, a qualquer tempo, em decorrência de novos cenários de mercado identificados em 
pesquisas, estratégias e necessidades do Conselho, após aprovação da diretoria.  
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4.9. Avaliação de Cargos/Funções por Sistema de Pontos: Os cargos e funções estão avaliados (ou 

ordenados) em função dos graus de complexidade e responsabilidade de suas atividades, que 
apresentam no conjunto dos processos de trabalho da Organização, para tanto são utilizados fatores 
conceituais de avaliação ponderados: 
 

 
 

5. POLÍTICA DE GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

 
5.1. Evolução – Crescimento na Carreira - PROMOÇÃO:  Intitula-se Promoção (ascensão vertical) 

ao processo decorrente de mudança de um Cargo/Função para outro de classe salarial superior da 
carreira passando a ocupar um Cargo Comissionado (livre nomeação) ou promoção de nível de 
senioridade, de Júnior para Pleno, de Pleno para Sênior ou de Sênior para Master. A promoção estará 
condicionada às condições orçamentárias e disponibilidade financeira da organização, conforme 
definido em Orçamento anual com base no planejamento estratégico. O Ciclo de Avaliação de 
Desempenho contempla duas avaliações. 
Para que seja elegível a evolução por promoção o Colaborador precisará obter o Resultado igual ou 
superior a 80% (oitenta por cento) no Resultado Médio de suas duas últimas Avaliações de 
Desempenho, com um interstício de 1 (um) ano, ou seja, não ter recebido meritocracia no último ano. 
O funcionário deverá enviar um e-mail ao gestor direto e Recursos Humanos assim que estiver 
elegível para pleitear a evolução vertical, o comunicado deverá ocorrer antes do próximo período 
avaliativo, e somente estará habilitado a seguir sua ascensão cumprindo os requisitos abaixo.  
A realização da primeira avaliação deverá ser feita somente após 6 meses de admissão do 
funcionário, dentro do período avaliativo padrão e programado 

 
Serão elegíveis à promoção os colaboradores que possuírem os seguintes requisitos: 

 
 

Carreira 
Nível 

Hierárquico 
 

Regras Para Ascensão 
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ou 
Senioridade 

 
 
 
 
 

Cargo 
Comissionado 

Livre 
Nomeação 

1. Disponibilidade de Vaga; 
2. Atender aos requisitos de Qualificação e Competências Técnicas 

exigidas na Descrição de Função; 
3. Apresentar no mínimo nota de 80% no resultado do 

desempenho nas Competências Comportamentais Essenciais do 
CRM SC, no último ciclo de avaliação; 

4. Estar enquadrado no mínimo no nível “Em Desenvolvimento” da 
Matriz Nine Box do Programa de Gestão do Desempenho, 
conforme os eixos de Entrega e Competências; 

5. Não tenha recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas 
ao serviço, exceto as faltas justificadas, nos últimos 12 meses; 

6. Tenha no mínimo 06 meses completos na função anterior ou 
nível de senioridade anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 

PL- Pleno 

1. Ter 4 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

3. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

4. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

SR - Sênior 

1. Ter 9 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Ensino Superior Completo nas áreas de interesse da 
instituição, conforme Descrição de Função;  

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

MS - Master 

1. Ter 15 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Especialização/MBA Completo nas áreas de interesse da 
instituição, conforme Descrição de Função; 

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

 
 
 
 
 
 

PL - Pleno 

1. Ter 4 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

3. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 
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Ensino Médio 
Técnico 

4. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

SR - Sênior 

1. Ter 9 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Ensino Superior Completo nas áreas de interesse da 
instituição, conforme Descrição de Função; 

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

MS - Master 

1. Ter 15 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Especialização/MBA Completo nas áreas de interesse da 
instituição, conforme Descrição de Função; 

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
Superior 

PL - Pleno 

1. Ter 4 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

3. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

4. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

SR - Sênior 

1. Ter 9 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Especialização/MBA Completo nas áreas de interesse da 
instituição, conforme Descrição de Função; 

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 

5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

MS - Master 

1. Ter 15 anos completos de CRM SC no ano de aplicabilidade da 
evolução por MÉRITO; 

2. Ter Segunda Especialização/MBA ou Mestrado Completo nas 
áreas de interesse da instituição, conforme Descrição de 
Função; 

3. Atender aos requisitos mínimos da Matriz de Competência 
Técnica da Função ocupada; 

4. Obter resultado mínimo de 80% de Desempenho no último ciclo 
de Avaliação de Desempenho; 
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5. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão ou faltas ao 
serviço, exceto as justificadas, nos últimos 12 meses. 

 
As promoções enquadradas efetivamente dentro dos critérios citados acima, serão realizadas 

no mês de maio de cada ano, desde que tal ano seja o de crescimento por mérito (e não por tempo), 
o mesmo usado como base o salário corrigido pelo INPC. 

 
As evoluções por mérito e promoção não são cumulativas, ou seja, no ano de evolução o 

funcionário poderá optar pela evolução vertical casa esteja elegível, se não, será avaliado para a 
evolução horizontal, uma OU outra. 

Toda promoção só poderá ser efetivada após a conclusão de todas as rotinas e procedimentos 
necessários ao processo de promoção e exigência do cargo/função, inclusive Saúde e Segurança do 
Trabalho e documentos necessários. 

A comunicação da promoção ao colaborador só poderá ser realizada após a conclusão de todo 
o processo. 

O reconhecimento formal da escolaridade far-se-á com a apresentação de certificado ou 
diploma expedido por instituição de ensino e/ou conselhos e órgãos de classe, devidamente 
reconhecidos. A análise e avaliação se dará por meio de uma Comissão de Avaliação instituída para 
este fim, ou pelo departamento de Recursos Humanos e aprovado pela Gestora de RH. 

O pedido deverá vir acompanhado dos documentos comprobatórios dos cursos relacionados 
no formulário específico, através de fotocópia autenticada ou fotocópia, para ser verificado pela área 
de Recursos Humanos, desde que este apresente a documentação original. 

Entende-se por documentos comprobatórios: diploma / certificado / certidão de conclusão 
acompanhado do histórico escolar, onde conste a carga horária. Para cada curso deverá constar a 
indicação da forma, se curso de extensão, capacitação, aperfeiçoamento, ou se de pós-graduação 
nas modalidades de especialização, mestrado ou doutorado. 

 
Cursos Superiores, Especializações, MBAs considerados nas áreas de interesse do CRM SC: 

 
I Graduação Áreas:  

1 Medicina 
2 Administração 
3 Administração Pública / Gestão Pública 
4 Contabilidade / Ciências Contábeis / Auditoria e Controladoria 
5 Economia / Ciências Econômicas 
6 Direito 
7 Gestão de Recursos Humanos / Gestão de Pessoas  
8 Psicologia 
9 Processos Gerenciais 
10 Licitação e Contratos / Gestão de Projetos 
11 Comunicação / Relações Públicas / Publicidade e Propaganda /  
12 Secretariados / Letras  
13 Biblioteconomia 
14 Informática / Gestão de TI 
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II Pós-Graduação 
Especialização 

MBA 

Áreas: 

1 Áreas médicas  
2 Administração Pública / Gestão Pública 
3 Auditoria e Controladoria 
4 Economia / Ciências Econômicas 
5 Direito  
6 Gestão de Recursos Humanos / Gestão de Pessoas  
7 Licitação e Contratos / Gestão de Projetos 
8 Comunicação / Relações Públicas / Publicidade e Propaganda /  
9 Informática / Gestão de TI 
10 Mídias Digitais 

 
5.2. Evolução – Progressão por MERITOCRACIA: Consiste na progressão (mudança de níveis) 

dentro da classe salarial ocupada (sentido horizontal faixa). A Progressão por Mérito é a elevação do 
salário do colaborador em 1 (um) até 4 (quatro) níveis da tabela salarial e não ocorrerá de forma 
automática ou por tempo de casa e sim por mérito. 

O Mérito é a demonstração de eficiência de entregas por parte do Colaborador na Função 
efetivamente ocupada, sendo este verificado por meio de processo de Avaliação de Desempenho 
com base em três perspectivas, que são: Competências Técnicas, Competências Comportamentais, 
Responsabilidades. O Ciclo de Avaliação de Desempenho contempla duas avaliações. 

Para que seja elegível a evolução por mérito o Colaborador precisará obter o Resultado igual ou 
superior a 80% (oitenta por cento) no Resultado Médio de suas duas últimas Avaliações de 
Desempenho, com um interstício de 1 (um) ano, ou seja, não ter recebido meritocracia no último ano. 
A realização da primeira avaliação deverá ser feita somente após 6 meses de admissão do 
funcionário, dentro do período avaliativo padrão e programado. 

A Progressão por Mérito ocorrerá de forma não-cumulativa, conforme definido na tabela 
abaixo: 
 

Resultado: Média das duas últimas Avaliações de Desempenho: Quantidade de Níveis 
80,0 a 89,9% 1 = 2% 
90,0 a 94,9% 2 = 4% 
95% a 100% 4 = 8% 

 
A progressão por Mérito ocorrerá no mês de maio de cada ANO ÍMPAR, usando como base a 

tabela atualizada, conforme previsão em acordo coletivo ou reajuste anual de INPC. 
A progressão por mérito estará condicionada ao definido em Orçamento anual com base no 

planejamento estratégico do CRM SC.  
A não aplicação da Progressão por Meritocracia por falta de recursos orçamentários no ano 

em que o colaborador for elegível a tal progressão, não habilitará o colaborador para que receba 
automaticamente a progressão salarial no ano seguinte, garantindo apenas a preferência no caso de 
empate com outros colaboradores, sendo a apuração da média do avaliado novamente iniciada no 
ano subsequente. 

 
Caso haja maior número de colaboradores elegíveis a progressão de níveis salariais por mérito 

do que orçamento disponível, os seguintes procedimentos serão realizados: 
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● Comparação da média dos dois últimos ciclos dos colaboradores da área, ranqueando a nota 
média dos últimos dois anos, do mais alto até o mais baixo, até atingir o limite orçamentário; 

●  Progressão salarial até a posição na lista em que o orçamento disponível seja passível de 
aplicação. 

 
Além do desempenho, o colaborador elegível a Progressão por Mérito deverá cumprir os 

demais requisitos a seguir: 
1. Ter no mínimo 12 (doze) meses de tempo de serviço no CRM SC;  
2. Não estar posicionado no último nível (limite máximo) da classe salarial do Cargo/Função 

ocupado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários;   
3. Não ter recebido nenhuma advertência, suspensão e faltas ao serviço, exceto as justificadas 

nos termos do art. 573, da CLT, nos últimos 12 (doze) meses. 
 

5.3. Evolução – Progressão por Tempo de Serviço:  A título de Progressão por Tempo de Serviço, 
o CRM SC concederá aos colaboradores, a evolução de um nível (2%) da Tabela Salarial A - Carreira 
de Cargos Efetivos, a cada dois anos. Esta progressão na Tabela Salarial A, ocorrerá de forma 
automática, independente do desempenho do colaborador. Sendo elegíveis os funcionários com 2 
anos de empresa ou mais, não sendo elegíveis os que estiverem posicionados no ultimo nível (limite 
máximo) da classe salarial do Cargo/Função ocupado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 

Os colaboradores que forem contemplados com a progressão por tempo de serviço, não 
poderão receber progressão por meritocracia no mesmo ano, as progressões deverão ser sempre 
alternadas conforme legislação vigente. 

Seguindo da seguinte forma a partir da vigência desse plano em diante: 
 

TEMPO AÇÃO 
2022 – PCS VIGENTE Foi aplicado INPC (12,47%) + 4% de progressão por tempo de serviço aos 

elegíveis no PCS vigente em maio de 2022. 
2022 Enquadramento do novo PCCS  

2023* Avaliação de Desempenho 
2024 Evolução por tempo + Avaliação de Desempenho 
2025 Evolução por mérito ou promoção 

(horizontal ou vertical) 
Com base na média das avaliações 
de 2023 e 2024 

2026 Evolução por tempo 2% 
2027 Evolução por mérito ou promoção

(horizontal ou vertical) 
Com base na média das avaliações 
de 2025 e 2026 

SEGUINDO ASSIM SUCESSIVAMENTE – ANOS PARES EVOLUÇÃO POR TEMPO E ANOS IMPARES 
EVOLUÇÃO POR MÉRITO. 

* no ano de 2023 não haverá aplicabilidade de nenhum tipo de evolução – vertical ou horizontal 
 

5.4. Transferência/ Alteração/ Mudança de Função (mesmo nível hierárquico e mesma 
complexidade): É a mudança de um colaborador de uma Função para outra, dentro do mesmo Cargo, 
podendo ser na mesma ou em outra área. 

A transferência de Função somente ocorre mediante a existência da vaga, participação e 
aprovação da Gestão de Pessoa, dos gestores da área doadora e área destino, bem como, é 
necessário verificar todas as informações necessárias sobre competências e desempenho dos 
participantes, deixando claros os requisitos avaliados e atribuições funcionais. 

A mudança de uma Função para outra, dentro do mesmo Cargo e mesma Classe Salariais, não 
haverá mudança de salários. 
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5.5. Benefícios: Além do Salário e dos Benefícios já previstos na Legislação Trabalhista e/ou 

acordos coletivos, a empresa oferece aos seus colaboradores o que se chama de Pacote de 
Benefícios, ou seja, facilidades, conveniências, vantagens e serviços proporcionados ao Gestor ou 
Colaborador em razão de seu vínculo com a Instituição.  

 
 São Eles:  

 
 Vale Refeição/Alimentação e Vale Natalino:  
 Vale Transporte; 
 Plano de Saúde; 
 Convênio Odontológico; 
 Day Off - Folga no dia do Aniversário  

 
Parágrafo único: Os salários e benefícios serão pagos no 25º dia do mês. 
 

6. POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

 
6.1. Ingresso do Colaboradores de Carreira - Concurso Público - Salário de Ingresso: O ingresso no 

quadro de carreira do CRM SC depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos 
ou concurso público de provas, conforme normas e procedimentos internos definidos. 

O salário mínimo a ser pago será o nível "A" da classe da faixa salarial Junior do cargo de 
ingresso conforme a Tabela Salarial - Cargos de Carreiras. 

A admissão de colaboradores está condicionada à existência de vaga, decorrente de criação 
de cargo ou de vacância por demissão, aposentadoria ou falecimento do antigo ocupante, com base 
na análise da área de Gestão de Pessoas e autorização da Diretoria do CRM SC. 

 
6.2. Alteração, Extinção e Criação de Cargo/Função: A alteração e/ou criação de Cargos/Funções 

será efetivada mediante análise da área de Recursos Humanos com base no documento de Descrição 
de Cargo/Função elaborado pela gestão da área responsável e submetida ao processo de aprovação 
da Diretoria. 

A extinção do Cargo/Função será de responsabilidade da área de Recursos Humanos, 
mediante a aprovação da Diretoria. 

 
6.3. Reclassificação de Cargo/Função: A reclassificação do Cargo/Função de acordo com as 

demandas e atribuições transcritas no Descritivo de Cargo/Função, consiste em reavaliar o 
Cargo/Função por Metodologia de Pontos que, por força da alteração proposta, poderá sofrer 
mudança para um nível maior ou menor na respectiva Tabela Salarial, devendo considerar: 
 Na eventual reclassificação do Cargo/Função, o Colaborador ocupante poderá ou não sofrer 

reenquadramento na tabela salarial, a depender de decisão do Gestor e da área de Recursos 
Humanos. 
 Nos casos de reclassificação do Cargo/Função para uma Classe Salarial inferior, o salário dos 

atuais ocupantes do Cargo/Função permanecerá o mesmo, nos termos da lei. 
 



 
 
 
 
 

15 
 

 

6.4. Alocação de Recursos para as Progressões Salariais, Promoções e Enquadramentos:  
A verba disponível no orçamento para concessão de Progressão por Meritocracia para cada 

área poderá ser definida anualmente na aprovação do orçamento da CRM SC pela Diretoria, 
conforme rateio da folha de pagamento, que deverá levar em conta a possibilidade de crescimento 
dos funcionários em seus respectivos níveis. A partir da implantação haverá um acompanhamento 
com base na avaliação realizada para previsão do % de impacto da aplicação dos reajustes e para 
calibragem do valor a ser previsto em orçamento. 

Os parâmetros para o cálculo das progressões salariais, promoções e enquadramentos serão 
definidos anualmente quando da elaboração do planejamento orçamentário. A utilização dos 
recursos respeitará os critérios definidos e aprovados pela Diretoria. 

Anualmente, quando houver a elaboração do Planejamento estratégico e orçamentário, 
haverá a análise, revisão e previsão da manutenção do PCCS na perspectiva financeira de 
Governança do CRMSC. Levando em conta o histórico dos últimos dois ciclos avaliativos e, 
consequentemente, as ascensões salariais e projeção de aumento no quadro de colaboradores. 

 
6.5. Reajustes de valores das faixas da Tabela Salarial: Os reajustes determinados por força de 

dispositivos legais, negociação (acordo ou convenção coletiva) ou deliberação da instituição, 
incidirão automaticamente e corrigirão todos os níveis e faixas de salários da Tabela Salarial de 
acordo com a disponibilidade orçamentária. 
 

6.6. Enquadramento dos Colaboradores Efetivos do Quadro Funcional atual na Implantação do 
PCCS 2022: Enquadramento é a adequação do Colaborador decorrente da implantação da nova 
estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - 2022. O enquadramento significa adotar o valor 
do salário e a nomenclatura do Cargo e Função para cada Colaborador considerando: 

1º Passo - Enquadramento do Salário Base Atual: O primeiro passo para verificar o 
enquadramento do Colaborador na tabela salarial - cargos de carreira é o salário base atual qual será 
enquadrado no nível salarial imediatamente superior ao seu salário base atual. 

2º Passo - Enquadramento nas Faixas de Senioridade Junior, Pleno, Sênior e Master: O segundo 
passo é verificar se o Colaborador a ser enquadrado se encaixa nas faixas de senioridade Junior, 
Pleno, Sênior ou Master, sendo que para estes enquadramentos devem ser observado: Tempo de 
Serviço, Escolaridade e Formação, conforme tabela abaixo: 

 
 

Carreira Nível de 
Senioridade 

Critérios de Enquadramento 

Ensino  
Médio 

JR - Junior Ter menos que 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho 
ativo até a data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

PL- Pleno Ter 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho ativo até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

SR - Sênior 
Ter 9 (nove) anos completos de contrato de trabalho ativo e Ensino 
superior completo concluído até a data de implantação, 
01/09/2022, no CRM SC. 

MS - Master 
Ter 15 (quinze) anos completos de contrato de trabalho ativo e 
Especialização, MBA ou Pós-Graduação completo concluído até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

 
 JR - Junior Ter menos que 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho 

ativo até a data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 
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Ensino  
Médio  

Técnico 

PL - Pleno Ter 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho ativo até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

SR - Sênior 
Ter 9 (nove) anos completos de contrato de trabalho ativo e Ensino 
superior completo concluído até a data de implantação, 
01/09/2022, no CRM SC. 

MS - Master 
Ter 15 (quinze) anos completos de contrato de trabalho ativo e 
Especialização, MBA ou Pós-Graduação completo concluído até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

Superior 

JR - Junior Ter menos que 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho 
ativo até a data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

PL - Pleno Ter 4 (quatro) anos completos de contrato de trabalho ativo até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

SR - Sênior 
Ter 9 (nove) anos completos de contrato de trabalho ativo e 
Especialização, MBA ou Pós-Graduação completo concluído até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

MS - Master 
Ter 15 (quinze) anos completos de contrato de trabalho ativo e 
Mestrado Completo ou um Segundo MBA Completo concluído até a 
data de implantação, 01/09/2022, no CRM SC. 

 
Os enquadramentos tanto como as admissões serão sempre considerados as devidas 

proporcionalidades de carga horaria referente aos valores das tabelas salariais. As tabelas do PCCS 
vigente são para carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, ou seja 40 (quarenta) horas 
semanais, para fórmula de base cálculo para remuneração com carga horária diferente, segue: 
 

Carga Horária Fórmula 
30 horas = (salário de 40 horas / 200)*150 
20 horas = (salário de 40 horas / 200)*100 

 
Os cargos de nível superior preenchidos sob a vigência do PCCS anterior que possuam carga 

horária inferior às cargas horárias previstas neste PCCS receberão a remuneração prevista para o 
respectivo cargo, assegurado o direito à carga horária diferenciada estabelecida no contrato de 
admissão 

 
7. FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADAS: 

 
Funções de confiança gratificadas são aquelas de natureza gerencial, supervisão ou controle, 

imprescindíveis para as atividades do Conselho, que dispensam a criação de cargos para o seu 
desempenho. Possuem natureza de confiança, cuja ocupação acarreta o percebimento de um 
acréscimo pecuniário a título de gratificação de função. A tabela salarial B é destinada como 
parâmetro para funções de liderança, como supervisores e coordenadores. 

As funções de confiança gratificadas poderão ser ocupadas por empregados do quadro efetivo 
do Conselho. 

As áreas CODAME, RQE, PATRIMONIO e PROCESSO E CONSULTA serão tratadas como 
Atividade Especial, e, desde que possuam um ocupante no setor, serão enquadradas como função 
gratificada, recebendo o valor de R$ 1.300,00 ao mês. Tal valor será reajustado em acordo coletivo 
de trabalho, ou outro instrumento para esse fim.  

O empregado destituído da função gratificada, mediante Portaria, retornará ao exercício do 
seu cargo, deixando de perceber o adicional pelo exercício da função. 
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É vedado a acumulação de gratificação de função para empregado designado para o exercício 
de mais de uma função gratificada, neste caso, o mesmo receberá a gratificação correspondente a 
função de maior valor. 

Substituição de Chefia: enquanto perdurar a substituição de chefia por ocasião de férias e ou 
afastamento de suas atividades, o funcionário que exercer a substituição terá direito a gratificação 
proporcional ao tempo de afastamento do titular, respeitada a vedação da acumulação. 

 
8. COMISSÕES: 

 
A partir da assinatura desde documento todas comissões estarão extintas, salvo a Comissão 

Permanente de Licitação e as de Processos Administrativos Disciplinares em andamento. Novas 
comissões poderão ser formadas por indicação ou seleção a qualquer tempo, mediante portaria, 
desde que seja autorizado pela diretoria e presidência, seguindo conforme previsão nesse 
documento.  

A percepção da participação em comissão é não cumulativa, caso seja estabelecida a definição 
por remuneração mensal, para gerar direito à percepção da gratificação mensal, o período de 
vigência das comissões especiais deverá ser superior a 30 (trinta) dias, e conforme previsão em 
portaria. 

O valor da gratificação prevista nesta política, não será incorporado à remuneração 
normalmente percebida pelo servidor. 

Também não terá direito à percepção da gratificação o funcionário que exerça Cargo 
Comissionado ou Função de Confiança Gratificada, exceto o membro de Comissões Permanentes, 
assim reguladas por lei ou portaria específica. 

As comissões também poderão ser formadas por ocorrência, assim como sua remuneração 
poderá ocorrer por evento necessário, seguindo a regra da proporcionalidade, exemplo: pagamento 
por reuniões ocorridas. 

 

COMISSÕES Valor 

Mensal R$ 1.045,18 

Por Dia / Evento* R$ 52,25 

Por Hora  R$ 5,23 

 
* Desde que a frequência para o pagamento não supere o valor mensal. Forma de remuneração a 
ser definida na instituição da comissão mediante portaria. 

 
Tal valor será reajustado em acordo coletivo de trabalho, ficando desvinculado do reajuste 

salarial anual.  
  
 

9. ADCIONAL DE SESSÃO PLENÁRIA: 

 
A partir da assinatura desde documento os participantes das sessões plenárias serão definidos 

pelo Supervisor ou Coordenador da área, sendo pagos da seguinte forma: 
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Cargos de Ensino médio 
 

SESSÃO PLENÁRIA Valor 

Por Dia / Evento* R$ 150,00 

 
Cargos de Ensino Superior 

 

SESSÃO PLENÁRIA Valor 

Por Dia / Evento* R$ 300,00 

 
A serem pagos em folha no mês posterior ao realizado, mediante relatório ou registro de 

jornada, enviado ao departamento de administração de pessoal ao final do mês, na data prevista no 
procedimento do departamento. 

Tal valor será reajustado em acordo coletivo de trabalho, ficando desvinculado do reajuste 
salarial anual.  

 
10. RESPONSABILIDADES: 

 
10.1. Comitê de Cargos e Salários em conjunto com a área de Recursos Humanos: O Comitê poderá 

ser formado por até 5 membros e mais 2 suplentes, legalmente eleitos, sendo 1 representante da 
diretoria, 1 do Recursos Humanos, 01 assessor de área, 04 do quadro efetivo e 02 desse quadro 
serão considerados suplentes, em todos os casos não haverá remuneração. 
10.1.1. A formação será para um mandato de 2 anos e permitida a reeleição; 
10.1.2. Deixará de fazer parte da comissão caso falte 3 reuniões, o membro ausente poderá ser 
substituído para que o suplente finalize o período de vigência; 
10.1.3. Os membros efetivos serão eleitos conforme votação ampla de seus pares. Será forma de 
impedimento funcionário que por falta grave tenha recebido advertência ou suspensão por ato 
indisciplinar decidido por Processo Adm. Disciplinar - PAD nos últimos 24 meses, terão a liberdade 
de serem eleitos para representar os assuntos exclusivos do Acordo Coletivo e Plano de Carreira 
Cargos e Salários dos empregados do CRMSC; 
10.1.4. Os membros precisarão demonstrar conhecimento do PCCS e AC vigente, via prova a ser 
aplicada pela Gestão de pessoas; 
10.1.5. As reuniões do Comitê de Cargos e Salários, qual tem como objetivo a responsabilidade pela 
administração, manutenção, atualização e controle das diretrizes descritas neste documento, 
zelando pelo efetivo cumprimento das práticas aqui determinadas e oficializadas; 
10.1.6. Monitorar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, para que seja sistematicamente praticado; 
10.1.7. Zelar pela manutenção das carreiras aprovadas no Plano, promovendo os ajustes 
necessários;  
10.1.8. Propor a realização de pesquisa salarial e criação de tabela salarial de acordo com a Política 
de Administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;  
10.1.9. Fazer a comunicação, disseminação e orientação no uso dos componentes e regras que 
compõem o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
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10.1.10. Acompanhar as solicitações de méritos, promoções, transferências, alterações e criações de 
novos Cargos/Funções; 

10.1.11. Acompanhar e apoiar os gestores no controle do quadro de lotação anual; 
10.1.12. Promover a cada cinco anos ou em menor período, conforme estratégia adotada, a revisão 

da Política de Administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, de acordo com as necessidades 
estratégicas da CRM SC, as tendências do mercado e legislação pertinente; 

10.1.13. Acompanhar e garantir a realização das avaliações pelos responsáveis em tempo hábil para 
apuração e aplicação dos devidos reajustes; 

10.1.14. Finalizar as avaliações até o dia 30 de março, para que no mês de abril sejam realizadas as 
devidas análises, ajustes e validações dos envolvidos. 

 
10.2. Gestão de Pessoas 

10.2.1. Manter os colaboradores informados formalmente sobre as progressões, promoções, 
enquadramentos e transferências efetuadas; 
10.2.2. Aprovar as solicitações de méritos, promoções, transferências, alterações e criações de 
novos Cargos/Funções; 
10.2.3. Aprovar as propostas de revisão da Política de Administração do Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários, de acordo com as necessidades estratégicas da CRM SC, as tendências do mercado e 
legislação pertinente; 
10.2.4. Aferir continuamente a aplicação da Política de Administração de Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários da CRM SC em todos os níveis, envolvendo as áreas impactadas, para as providências que 
se fizerem necessárias; 
10.2.5. Validar as descrições dos Cargos/Funções atualizadas; 
10.2.6. Estabelecer cronograma de realização das avaliações e acompanhar a realização das 
mesmas; 
10.2.7. Agendar feedbacks de devolutiva das avaliações, e acompanhar a realização das mesmas. 

 
10.3. Gestores: 

10.3.1. Manter as descrições dos Cargos/Funções atualizadas; 
10.3.2. Solicitar a criação de novos Cargos/Funções somente depois da elaboração do Descritivo de 
Cargo/Função, contendo as atribuições aplicáveis ao novo Cargo/Função;   
10.3.3. Analisar e dar parecer sobre o enquadramento dos colaboradores de sua área nos 
respectivos Cargos/Funções e níveis salariais nos formulários adequados, quando convocado; 
10.3.4. Registrar, por meio de sistema, as solicitações de mérito, promoções e transferências para 
aprovação da Diretoria, visando a elaboração do orçamento do ano seguinte; 
10.3.5. Validar as solicitações de mérito, promoções e transferências com seu respectivo Diretor, 
registrando a solicitação de alteração salarial em sistema específico;  
10.3.6. Manter os colaboradores sob sua responsabilidade informados sobre quaisquer alterações 
na administração de Cargos e Salários e respectivos enquadramentos funcionais e salariais, naquilo 
que lhes afete, em conformidade com as regras desta política; 
10.3.7. Realizar os feedbacks aos membros da equipe junto ao Gestor de Pessoas. 
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10.4. Diretoria: 
10.4.1. Estabelecer as diretrizes e aprovar o desenvolvimento e a implementação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, em consonância com o Plano Estratégico Organizacional; 
10.4.2. Analisar e aprovar a alteração e a criação de novos Cargos e Funções do quadro de lotação 
anual; 
10.4.3. Analisar mediante planejamento estratégico e orçamentário previamente aprovado, e 
aprovar os devidos enquadramentos, progressões, promoções e transferências. 

 
 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
A política será uma ferramenta dinâmica que norteará as diretrizes básicas do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários, e será periodicamente atualizada com a finalidade de adequá-la ao mercado e à 
realidade organizacional;     

Nenhuma alteração deverá ser efetuada no conteúdo ou títulos dos Cargos, Funções ou suas 
especificações, para atender situações isoladas;    

A deliberação sobre situações não previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários é da 
competência da Diretoria e Recursos Humanos, sendo que esta política substitui todos os normativos 
existentes na organização, relacionados ao tema Remuneração, tornando-os sem efeito.  

A adesão dos funcionários efetivos deverá ocorrer no momento da implantação deste PCCS, 
com manifestação formal até 16/09/2022, entende-se manifestação formal a assinatura do Termo 
de Adesão, para usufruir das regras descritas no item 6.6. 

Caso o funcionário não tenha interesse em aderir ao PCCS na respectiva data que está sendo 
proposto na implantação, poderá fazê-lo com antecedência de 30 dias, entretanto SEM a incidência 
das regras do item 6.6, e sem a realização das avaliações retroativas. Desde que as vantagens do 
PCCS antigo e o atual não sejam cumulativas (a serem analisadas e validadas pelo departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas).     

O funcionário que ficar afastado de suas atividades por 6 meses ou mais e não realizar as 
avaliações de desempenho, em ambos os casos por qualquer motivo que seja, não será elegível para 
evolução por mérito na janela subsequente de reajuste. 
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