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HISTÓRICO DAS REVISÕES 

 

 

Nº Data Descrição 

00 11/07/2011 Emissão Inicial 

01 23/05/2012 

Inclusão de Cargos Comissionados conforme Portaria nº 25/2012 
em 24/04/2012 no item 2. Organização dos Espaços 
Ocupacionais. 
Elaboração e inclusão do ANEXO III – Tabela de Salário de 
Cargos Comissionados, bem como, das atualizações no item 3.2 
Remuneração 

02 23/07/2012 

Inclusão: 
 2.2 do termo ASSESSORIA na tabela na coluna LINHA 

GERENCIAL X GRAU III; 
 2.2.1 Atribuição do profissional de Informática e alteração no 

texto FUNÇÃO GERENCIAL/COORDENAÇÃO e CARGOS 
COMISSIONADOS/FUNÇÃO DE ASSESSORIA; 

 3.2.1 Gratificação de Função – readequação do texto; 
 Anexo III – Tabela de Cargos de Salários Comissionados X 

Gratificação – INCLUSÃO DA COLUNA DE GRATITICAÇÃO. 
Exclusão: 
 Termo COORDENADOR deste manual 

03 09/12/2013 

Inclusão: 
 2.2.1 da descrição dos requisitos da função do Administrador I 

e do Administrador II; do Advogado; do Contador; do 
Assistente Contábil. 

 3.1. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA –“...Sendo que esta 
movimentação somente ocorrerá de dois em dois anos, no 
mês de MARÇO”; 

 Anexos IV, V e VI; 
Exclusão: 
 No item PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO foi excluída a 

palavra “vertical” (de movimentação vertical) 
 

 ELABORAÇÃO, VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 
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VERIFICADO 
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Desenvolvimento Institucional do 
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30/08/2011  

APROVADO 
317ª Reunião Ordinária de Plenária do 
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31/08/2011  
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1. OBJETIVO 
Estabelecer neste manual o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, suas políticas, 
diretrizes e procedimentos pertinentes a sua administração e a Gestão de Pessoas do 
CRA/MS   

  
1.1. Objetivos específicos: 

 Proporcionar um modelo de gestão de pessoas alinhado com o propósito, 
estratégias, princípios e processos de trabalho do CRA/MS, impulsionando as 
transformações de cultura e estilo de gestão necessária; 

 Condicionar a evolução na carreira, as ações de capacitação e as formas de 
reconhecimento às competências relevantes para a Organização e aos resultados 
alcançados; 

 Incentivar o aprendizado contínuo e o comprometimento dos funcionários com 
relação ao seu desenvolvimento profissional vinculado ao Direcionamento 
Estratégico do CRA/MS; 

 Co-responsabilizar os gestores do CRA/MS pela condução do processo de gestão 
de pessoas e; 

 Gerenciar os investimentos em gestão de pessoas.  

 
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS E RESPONSABILIDADES 
 

a. O Manual do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) é um documento 
normativo, impondo de que seja periodicamente revisto e atualizado através 
de métodos e técnicas específicas de acordo com o comportamento 
registrado e observado no mercado de trabalho. 

b. Quaisquer alterações no SGP, tais como inclusões, exclusões, mudanças de 
nomenclatura e reclassificações, serão de competência do Presidente ouvida a 
Diretoria Executiva do CRA/MS com aprovação do Plenário, bem como, 
registrado no campo HISTÓRICO DE REVISÕES, constante na página 2 deste 
manual. 

c. A Diretoria Administrativa e Financeira será responsável pelo processamento 
das alterações do PCCR, bem como, pela emissão, divulgação e adequada 
aplicação d e seu conteúdo no âmbito do CRA/MS. 

 
3. REFERÊNCIA 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Conselho Regional de Administração de 
Mato Grosso do Sul – CRA/MS (PCCR-CRA/MS) aprovado em 09 de Fevereiro de 2006. 
 
4. APLICAÇÃO 
Na administração da sede do CRA/MS, sediada na cidade de Campo Grande e nas 
demais unidades instaladas no interior do Estado de Mato Grosso do Sul. 

  
5.  TERMINOLOGIA 
EMPREGADO – toda pessoa física de integra a força de trabalho do CRA/MS, com vínculo 
empregatício legalmente estabelecido; 
ADMISSÃO – forma de contratação empregatícia estabelecida pela celebração do 
contrato de trabalho, após o processo seletivo, sob o regime da CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho; 
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QUADRO DE PESSOAL – conjunto de cargos e funções pertencentes a estrutura 
organizacional do CRA/MS, indicando seus aspectos qualitativos e quantitativos, a força de 
trabalho necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas; 

CARGO EFETIVO – denominação do conjunto de atribuições componentes de uma posição 
organizacional, providos através de processo seletivo. Os cargos de provimento efetivo 
serão organizados e providos em carreira; 

FUNÇÃO GRATIFICADA – conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao 
detentor de CARGO EFETIVO pelo exercício de liderança/chefia prevista na estrutura 
administrativa operacional do CRA/MS; 

CARREIRA – organização em classes de cargos dispostos de acordo com a natureza 
profissional e complexidade de suas atribuições e poderão compreender classes de cargos 
do mesmo grupo profissional reunidas em segmentos distintos, de acordo com a 
escolaridade exigida para ingresso nos níveis médio e superior. 

ENQUADRAMENTO – posicionamento do Empregado no Quadro de Pessoal do CRA/MS, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo PCCR e por atos complementares. 

FAIXA SALARIAL – amplitude salarial que contempla os valores de cada Cargo, fixados em 
Classes e Níveis. 

CLASSE – subdivisão do Cargo, apresentando, numa escala crescente, o posicionamento do 
Empregado e que representa um valor monetário traduzido em salário. 

NÍVEL – subdivisão da Classe, apresentando, numa escala crescente o posicionamento do 
Empregado em um Cargo e que representa um valor monetário traduzido em salário. 

SALÁRIO – contraprestação pecuniária básica, devida pelo empregador ao empregado 
celetista. 

GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO – vantagem pecuniária adicionada ao salário-base do 
detentor do Cargo Efetivo pelo exercício de liderança/chefia. 
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APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA 
DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

O modelo do Sistema de Gestão de Pessoas do CRA/MS será integrado pelos seguintes 
Programas: 

 
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS OCUPACIONAIS - estabelece a estrutura dos espaços 
ocupacionais e apresenta as trajetórias de carreira que os funcionários podem percorrer. 

PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO – estabelece as diretrizes para a evolução na 
carreira a partir da estrutura de espaços ocupacionais e apresenta os tipos de remuneração. 

PROVIMENTO – estabelece as diretrizes e procedimentos para seleção e admissão de 
pessoal. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS – estabelece critérios e procedimentos 
para o acompanhamento do desempenho do empregado e da Entidade. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL – estabelece políticas e procedimentos 
para as ações de educação continuada, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento 
profissional e pessoal dos funcionários.  

BENEFÍCIOS – apresentam os benefícios concedidos pela Entidade, bem como, as políticas 
para sua concessão. 
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SISTEMA DE TRABALHO 

 
1.1. Relação Trabalhista entre Empregador e o Empregado 
Os funcionários do CRA-MS terão sua relação de trabalho com a entidade regida: 

A. Pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT; 
B. Pela Consolidação das Leis da Previdência Social – CLPS; 
C. Pela Legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
D. Por este manual “Sistema de Gestão de Pessoas”; 
E. Por outras normas legais que lhe sejam aplicáveis. 

 

1.1.1 Jornada de Trabalho: 

A jornada de trabalho semanal do CRA-MS é de 40 horas semanais, sendo o expediente 
diário de 8 horas, com intervalo para refeição de 2 horas e dispensados de trabalhar aos 
sábados.  

Os funcionários ocupantes de cargos cuja categoria profissional tenha a jornada de trabalho 
diferenciada e estabelecida em legislação específica terão o horário registrado nos 
respectivos contratos de trabalho. 

A freqüência dos funcionários será apurada, diariamente, através do registro dos horários 
de entrada e de saída. 

A isenção do registro diário do ponto será estabelecida pelo Presidente para os casos do 
exercício da função gerencial, quando pertinente. 

 

1.1.2 Ausências Legais: 

Serão consideradas como efetivas, as ausências ao trabalho por motivo de: 

A. Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social , viva sob sua dependência econômica; 

B. Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
C. Por 5 (cinco) dias corridos em caso de nascimento de filho (licença-paternidade, a partir 

do dia do nascimento); 
D. Por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de 

sangue devidamente comprovada; 
E. Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei 

respectiva; 
F. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas 

na letra “c” do artigo 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar); 

G. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para 
ingresso em estabelecimento de ensino superior; 

H. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo; 
I. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade 

sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o 
Brasil seja membro. 

 

1.2.3 Abonos: 

Os funcionários poderão ter abonados, pela gerência, as impontualidades decorrentes 
de atrasos ou saídas antecipadas. As impontualidades e ausências não abonadas 
sofrerão apreciações disciplinares, devendo a gerência interpelar o funcionário faltoso, 
por escrito. 
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1.2.4 Férias: 

O funcionário adquirirá o direito a férias após cada período de 12 (doze) meses de 
exercício, iniciando-se a contagem a partir da data de admissão. 

As faltas dos funcionários ao serviço não poderão ser compensadas nas férias, 
computando-se estas para apuração do número de dias nas férias. 

Consideram-se faltas, para fins de apuração do número de dias das férias, as ausências 
não abonadas, o período de suspensão disciplinar, o afastamento por inquérito 
administrativo e a licença sem remuneração. 

O funcionário que desejar converter 1/3 (um terço) de suas férias em abono pecuniário 
deverá requerê-lo por escrito, até 30 (trinta) dias antes do término do período aquisitivo. 
A entidade analisará a solicitação podendo conceder ou não o referido abono. 

 

1.2. Regime Disciplinar 

1.2.1 Deveres do funcionário: 

São deveres do funcionário, além dos outros estabelecidos por legislação ou normas 
internas: 

A. Assiduidade; 
B. Pontualidade; 
C. Discrição; 
D. Honestidade; 
E. Lealdade e respeito; 
F. Observância às normas legais e regulamentares; 
G. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais 
H. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 
I. Guardar sigilo sobre papéis e assuntos do CRA-MS ou que lhe forem confiados em 

razão da função; 
J. Empenho em manter o ambiente limpo, organizado e com todos os documentos 

catalogados e arquivados; 
K. Levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão 

do cargo ou função; 
L. Comunicar as ausências com antecedência e justificar formalmente através de 

atestados ao Gerente Administrativo ou ao Diretor Financeiro; 
M. Providenciar para que esteja sempre atualizado o seu cadastro, bem como de seus 

dependentes; 
N. Submeter-se à inspeção médica quando solicitado pelo setor competente; 
O. Fazer uso do uniforme no trabalho. 
 

1.2.2 Infrações disciplinares: 

I - valer-se do emprego ou função para lograr proveito, para si ou para outrem, em 
detrimento da dignidade do emprego ou função; 

II - receber gratificação, presente ou vantagem indevida de qualquer espécie, em razão 
de suas atribuições; 

III - pleitear, como procurador ou intermediário de terceiros, dentro do CRA-MS; 

IV - efetuar negociações comerciais nas dependências da Instituição; 

V - abandono de emprego, caracterizado pelas faltas por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos; 

VI - afixar cartazes, fotos ou letreiros nas dependências da Instituição, salvo quando 
autorizado; 
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VII - manifestar-se em nome do CRA-MS, por qualquer meio de comunicação, sem 
prévia autorização de autoridade competente, bem como tratar, publicamente, 
assuntos internos; 

VIII - fornecer a terceiros exemplares de despachos, informações, pareceres ou revelar 
fatos ou informações de natureza reservada, salvo em cumprimento de determinação 
legal, judicial ou de autoridade competente; 

IX - lesão aos cofres da Instituição e dilapidação do seu patrimônio. 

 

1.2.3 Penalidades: 

Eventuais advertências serão analisadas caso a caso, levando em consideração o contexto 
da situação, as causas e conseqüências do ato, e o histórico profissional do colaborador. 
As advertências poderão acontecer da seguinte forma: 

A. Advertência verbal; 

B. Advertência formal, ou seja, por escrito; 

C. Suspensão do trabalho; 

D. Rescisão do contrato de trabalho. 
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ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS OCUPACIONAIS 
 

 
A Organização dos Espaços Ocupacionais foi estruturada de forma hierárquica, a partir do 
grau de complexidade das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo/função 
obedecendo à estrutura organizacional da Instituição. 
 
As diretrizes para a evolução na carreira foi definida a partir da estrutura dos espaços 
ocupacionais e apresenta as trajetórias de carreira que os funcionários do CRA-MS, podem 
percorrer através do desenvolvimento profissional.  
Os principais objetivos são: 

A. Apresentar a descrição de cargos (Anexo I);  
B. A tabela de cargos x salários (Anexo II e III); 
C. Definir a estrutura e os critérios para enquadramento e evolução na carreira; 
D. Subsidiar os demais processos de atuação do Sistema de Gestão de Pessoas; 
E. Apresentar os tipos de remuneração adotados pela Instituição. 

 

2.1. Enquadramento inicial 

Para o enquadramento inicial do funcionário no referido plano, serão observados os seguintes 
critérios: 

A. Função exercida; 
B. Salário; 
C. Escolaridade; 
D. Tempo na Instituição. 

 
 

2.2. Estrutura dos espaços ocupacionais/cargo 
 

GRAU  LINHA DE ESPECIALIDADE  LINHA GERENCIAL 

VII  ADMINISTRADOR  GERENTE / ASSESSORIA 
     

VI  FISCAL Administrador   
     

V  Advogado   
     

IV  Contador   
     

III  
Assistente Administrativo 

Agente de Fiscalização/Assistente 
Contábil 

 ASSESSORIA 

     

II  Auxiliar Administrativo   
     

I  Auxiliar de Serviços Gerais   

 
 

2.2.1 Descrição dos Espaços Ocupacionais/Cargos 
 
 ADMINISTRADOR 

É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções 
administrativas, financeiras e de fiscalização responsabilizando-se por tarefas mais 
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complexas e auxiliando profissionais menos experientes. Tem capacidade de liderança, 
técnica, pessoal e experiência para assumir a função Gerência, se necessário. 
 
Escolaridade e conhecimentos requeridos: 
3º Grau completo*, experiência na função. 
* Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, fornecido por instituição 
de ensino credenciada pelo órgão competente, e registro no Conselho Regional de Administração (CRA).  
 

Requisitos da função ADMINISTRADOR I: Possuir Carteira de Habilitação – categoria 
“B”; Possuir experiência na área de atuação.  
 
Atribuições: Preparar atos e termos de posse da Diretoria/Conselheiros do CRA-MS, 
exigidos pela legislação específica; Preparar Relatório das Atividades do CRA-MS 
correspondente a gestão de cada exercício, colhendo relatórios/informações setoriais, 
com posterior envio ao CFA; Emitir Resoluções, Portarias e demais expedientes 
resultantes de decisões do Plenário; Reunir elementos de informação para os trabalhos 
do Plenário/Conselheiros; Receber e-mails (Institucional/ Presidente/ Ouvidoria), e 
proceder a resposta ou encaminhamento aos setores responsáveis; Atender 
fornecedores, credores e o público em geral; Planejar, desenvolver e controlar 
atividades da área financeira, tais como, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, 
orçamento anual e reformulações orçamentárias, conciliação bancária, processo da 
dívida ativa, depósito bancário e outras atividades correlatas; Elaborar, montar e 
participar dos processos de Licitações do CRA-MS; Manter contato com os delegados / 
representantes nas Instituições de Ensino Superior IES’s, solicitando informações 
diversas. 
 
Requisitos da função ADMINISTRADOR II: Possuir Carteira de Habilitação – 
categoria “B”; Possuir experiência na área de atuação; Conforme anexo III- A, o 
administrador II deverá enquadrar-se em alguns dos requisitos. 
 
Atribuições • Cumprir e Assegurar o fiel cumprimento do trabalho dos demais membros 
da equipe do quadro de trabalho, Regimento e as Resoluções Normativas deste 
Regional; Apresentar proposta para  Aprovação  da Diretoria, as metas anuais das 
ações   administrativas e  financeiras, investimento patrimonial, de acordo com as linhas 
das políticas definidas pela Diretoria Executiva e posteriormente  a elaboração de 
relatórios  demonstrativos  mensais gerenciais do desempenho físico-financeiro e 
técnico  das ações , afim de avaliação pela Diretoria, dos resultados. Coordenar a 
equipe de trabalho; traçar estratégias para o alcance dos objetivos estratégicos do 
Regional; Dirigir e ser responsável pelo funcionamento administrativo do Regional; 
Preparar o Plano Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Gestão e submetê-los ao 
Conselho Diretor e Plenário para avaliação; monitorar as ações estratégicas do 
Regional; Apresentar à Diretoria Executiva relatórios técnicos, demonstrativos 
financeiros e relatórios periódicos, seguindo os Regulamentos Gerais; Obter os 
recursos técnicos e financeiros necessários para o funcionamento adequado do 
Regional; Elaborar projetos para a capacitação de recursos para o Desenvolvimento do 
Regional; Propor diretrizes para o investimento dos recursos financeiros do Regional e 
apresentá-las à Diretoria Executiva para aprovação; elaborar e perseguir metas de 
aumento do número de registrados e do equilíbrio financeiro; elaborar projetos de 
capacitação do quadro pessoal do Regional. 
 
 
FISCAL Administrador 
É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções 
de conhecimento técnico responsabilizando-se por tarefas específicas e rotineiras e 
recebem supervisão direta da Gerência. 
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Escolaridade e conhecimentos requeridos: 

3º Grau Graduação* e experiência na função. 

* Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, fornecido por instituição 
de ensino credenciada pelo órgão competente, registro no Conselho Regional de Administração (CRA).  
 

Requisitos da função: Disponibilidade de viagem para devidas diligências fiscal; 
Possuir Carteira de Habilitação – categoria B; Possuir experiência profissional na área 
de atuação.  
 
Atribuições: Orientar os profissionais inscritos e as empresas e estabelecimentos 
registrados; Fiscalizar, na jurisdição do Estado de Mato Grosso do Sul, os profissionais 
inscritos, não inscritos e leigos, os órgãos da Administração Direta, as entidades da 
Administração Pública Indireta, as pessoas jurídicas de direito privado registradas e não 
registradas; Proceder à lavratura do auto de infração, quando constatar infringência à 
legislação profissional do Administrador, e emitir relatório quando de outras ilicitudes 
para encaminhamento às autoridades competentes; Apresentar relatório mensal as 
atividades desenvolvidas, bem como ao término de qualquer etapa de fiscalização, 
quando solicitado; Receber e registrar denúncias de ilegalidade no exercício profissional 
de administrador, aplicando a legislação pertinente; e Executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. 
Conhecimento em processos administrativos no setor público, Lei 8666/93 e Lei 
10.520/02.   
 

ADVOGADO 

É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam na área 
jurídica, compreendem e interpretam a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou 
tribunal, assegurando os direitos inerentes a cada um, defendendo os interesses do 
Executivo da organização. 
 

Escolaridade requerida: 

3º Grau Graduação* e experiência na função. 

* Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação bacharelado em Direito expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro profissional na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
Requisitos da função: Carteira Nacional de Habilitação categoria "B"; Disponibilidade 
de viagem; experiência comprovada na área de atuação. 
 
Atribuições: Postular, em nome do CRA-MS, em juízo, propondo ou contestando 
ações. Solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público. Avaliar provas. 
Realizar audiências. Analisar legislação e orientar a sua aplicação. Prestar assessoria 
jurídica em pareceres, processos, licitações, eleições no sistema CFA/CRA e demais 
assuntos de interesse da Instituição. Elaborar contratos e demais documentos jurídicos. 
Auxiliar nos trabalhos das comissões instituídas. Acompanhar diariamente o andamento 
de processos judiciais por meio eletrônico, impresso ou comparecendo aos tribunais, 
adotando as medidas cabíveis. Elaborar recursos ou defesas judiciais, com base em 
análises dos processos em juízos, consultas às leis e jurisprudências. Proferir 
despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior. Participar de Reuniões 
Plenárias da Instituição e demais reuniões, quando solicitado, avaliar processos de 
cobrança e promover a cobrança da Dívida Ativa. Preparar relatórios, planilhas, 
informações para expedientes e processos sobre matéria própria do CRA. Desenvolver 
outras atividades de nível e complexidade semelhantes, a critério do supervisor da área. 
Executar demais atividades correlatas. 
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CONTADOR 
É o espaço ocupacional em que atuam os profissionais da área de contabilidade que 
planejam e executam trabalhos inerentes à Contabilidade, organizando e 
supervisionando os referidos trabalhos e realizando tarefas pertinentes para apurar os 
elementos necessários ao controle e apresentação da situação patrimonial, econômica 
e financeira da Instituição. 

Escolaridade requerida: 

3º Grau Graduação* e experiência na função. 

* Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico em Contabilidade expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade; 
Conhecimentos em informática. 
 
Requisitos da função: Carteira Nacional de Habilitação categoria "B"; Disponibilidade 
de viagem; experiência comprovada na área de atuação. 
 

Atribuições: Elaborar, acompanhar e controlar o orçamento público da entidade. Elaborar 
e assinar relatórios, balancetes, balanços, demonstrativos econômicos, patrimoniais e 
financeiros e prestação de contas anual. Conhecer todas as rotinas da contabilidade 
pública. Elaborar e assinar as declarações: DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido 
Na Fonte), DCTF (Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais) e DIPJ 
(Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica). Emitir a RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados).Fiscalizar e processar a folha de pagamento, com domínio das suas 
rotinas. Registrar e controlar o Ativo Imobilizado. Desenvolver e gerenciar controles 
auxiliares, quando necessário. Assessorar a alta Administração, elaborando relatórios 
gerenciais. Manter-se atualizado com a legislação: pertinente à Contabilidade Pública, 
Tributária aplicada às Autarquias, Trabalhista e ISS para tomadores de serviços no 
Município de São Paulo. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
É o espaço ocupacional em se enquadram os profissionais que executam tarefas de 
apoio administrativo, como: assistência a alta liderança; logística; almoxarifado, 
organização de eventos, relações públicas, etc., atendem fornecedores e associados, 
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos e que 
exigem orientação e supervisão direta. 
 
Escolaridade requerida: 

Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino 
credenciada pelo órgão competente.  
 
Requisitos da função: Possuir Carteira de Habilitação – categoria B, Possuir 
experiência profissional na de atuação. 
 
Atribuições: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; Realizar e 
digitar levantamentos referentes a assuntos administrativos diversos; Conferir serviços 
digitalizados; Redigir minutas de correspondências simples e rotineiras; Requisitar 
serviços de manutenção de móveis, equipamentos, máquinas e/ou instalações; 
Providenciar a reprodução de documentos; Realizar ocasionalmente tomada de preços 
para aquisição de materiais de consumo; Protocolar e/ou despachar documentos; 
Atender ao público em geral; Atender as ligações telefônicas e responder os e-mails dos 
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filiados; Enviar mala direta sobre assuntos do CRA/MS aos filiados; Proceder o 
cadastramento e/ou alterações de registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica; Digitar e 
expedir certidões, declarações ou outros documentos; Proceder o registro de atestados, 
observando os procedimentos; Montar e arquivar processos de registro de Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica; Comprar e controlar o estoque de material de expediente; e 
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua 
especialidade ou ambiente; Controlar o fluxo de caixa; Controlar contas a pagar e 
receber (emissão de guias, recibos, parcelamentos, cheques); Auxiliar na conciliação 
bancária; Auxiliar na elaboração do Orçamento Anual e nas Reformulações 
Orçamentárias; Remeter valores para depósito bancário; Elaborar, montar e participar 
dos processos de Licitações do CRA-MS. 
 
Atribuições para profissional de Informática: Suporte à Manutenção de 
computadores e equipamentos de informática; Suporte à Manutenção dos Sistemas 
Internos do Regional; Suporte aos usuários internos do Regional; Manutenção e 
configuração de servidor de rede; Suporte ao banco de dados; Atualização e 
alimentação de informação da página do CRA-MS; Atualização das redes sociais do 
CRA-MS; Configuração dos equipamentos de informática; Configuração básica da 
segurança de T.I; Acompanhamento dos sistemas utilizados pelo Regional; Ministrar 
treinamento básico de operação ao  sistema operacional  aos empregados  deste 
regional, quando for necessário. Suporte tecnológico às reuniões de diretoria, plenária e 
eventos promovidos por este regional (montagem e operação de equipamentos). 
Elaboração de Relatorio de dados estatísticos e financeiros confiaveis da Coleta  do 
Sistema Operacional utilizado pelo Regional, a serem apresentados em planilhas 
 Microsoft Office Word e Excel e elaboração de informação de dados em apresentação 
Microsoft Power Point para auxílio aos Diretores do Regional. 
 
Atribuições para o profissional Assistente Contábil: Auxiliar na escrituração de 
livros contábeis, como Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta Corrente, Caixa e 
outros, anotando corretamente os dados contidos nos documentos originais, para 
cumprir as exigências legais e administrativas; auxiliar na classificação e avaliação de 
despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços 
e para registrar dados contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise, e conciliação de 
contas conferindo os saldos para assegurar a correção das operações contábeis; 
elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e 
efetuando cálculos segundo a orientação da chefia e com base em informações de 
arquivos, fichários e outros; operar sistemas de contabilidade, para efetuar lançamentos 
contábeis; executar outras tarefas correlatas.  
 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
É o espaço ocupacional em se enquadram os profissionais que executa tarefas de 
apoio a fiscalização, como: manutenção dos processos administrativos de fiscalização, 
preenchimento de formulários, auxiliando no registro de pessoas físicas e jurídicas. 
 
Escolaridade requerida: 

Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino 
credenciada pelo órgão competente.  
 
Requisitos da função: Possuir Carteira de Habilitação – categoria B, Possuir 
experiência profissional na de atuação. 
 
Atribuições: Auxiliar a fiscalização nas empresas privadas e públicas, os órgãos 
governamentais e as pessoas físicas, auxiliando o fiscal, registrando ou autuando os 
mesmos e realizar atividades inerentes ao cargo. Executar a digitação de documentos; 
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Conhecer a documentação interna e externa da empresa; Auxiliar nas atividades de 
registro de pessoa Física e pessoa Jurídica; Conhecer livros fiscais; Manutenção e 
Coordenação de arquivos do setor. 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que desenvolvem 
atividades rotineiras básicas de origem administrativas, recepcionam visitantes, 
pessoalmente e/ou por telefone, recebem e expedem correspondências protocoladas, e 
que exigem orientação e supervisão direta. 
 
Escolaridade requerida: 

Ensino médio completo ou cursando. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
É o espaço ocupacional em e que se enquadram os profissionais que executam 
serviços de apoio a eventos, copa em geral, limpeza, manutenção externa (jardins, 
calçadas, pátio), zelador, segurança, etc. 

 
NOTA: A descrição de todos os cargos/função aplicados ao quadro de pessoal do CRA-
MS está detalhada no ANEXO I, no final deste manual. 

 

FUNÇÃO GERENCIAL 

A função gerencial é uma responsabilidade transitória e de caráter de confiança da 
Presidência ouvida a Diretoria Executiva do CRA/MS e considerado como CARGO 
COMISSIONADO. 
 
Nota: A Função gerencial é precedida de gratificação. Ver item 3.2.1 e Anexo III na 
página 24 

 

CARGOS COMISSIONADOS / FUNÇÃO DE ASSESSORIA 

De livre nomeação e exoneração, no quadro do CRA/MS, que envolve as atribuições de 
comando, direção, gerência e assessoramento técnico ou especializado satisfeito os 
requisitos de qualificação definidos em lei ou regulamento ou neste próprio manual, não 
sendo considerado segmento de carreira ora estabelecido pelo CRA/MS e descrito 
neste documento.  

Esse Cargo Comissionado/Função de Assessoria é vinculado ao mandato de cada 
Presidente, de caráter de confiança e de livre nomeação e exoneração, não sendo 
considerado segmento de carreira e necessáriamente está vinculado ao CARGO 
COMISSIONADO. 

Para esta função será pago o salário estabelecido na tabela do ANEXO III mais a 
gratificação de função conforme descrito no item 3.2.1 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 

 

Os cargos comissionados são para exercer os cargos abaixo: 

Cargos comissionados 
Funções de 
Assessoria 

Escolaridade 

Gerente Executivo - Nível Superior 

Gerente Administrativo - Nível Superior 
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Assessor(a) Presidente 
Assessor(a) 
Presidente 

Nível Médio 

Assessor(a) Diretor Executivo 

Assessor(a) 
Administrativo e 

Financeiro, RH, MKT, 
etc. 

Nível Médio 

Assessor (a) Técnico em 
Informatica 

TI Nível Médio 

   

 
 



16 de 44 

PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 
 

O Plano de Carreira está calcado na premissa do desenvolvimento do profissional, o qual é 
resultado da conjugação de dois fatores principais: 

A. Disposição do profissional para se qualificar; e  
B. Nas oportunidades que lhe são oferecidas.  

 
Para tanto, este item tem a finalidade de explicitar a modalidade de crescimento, 
possibilitando-lhe, em face das condições previamente estabelecidas, planejar seu 
crescimento profissional, através da Promoção Horizontal, com mudança de classe 
salarial. 
 

3.1. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA  

A movimentação horizontal é regida de acordo com avaliação de desempenho realizado 
semestralmente com a participação de todos os funcionários, conforme estabelecido no item 
“5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS”. Sendo que esta movimentação 
somente ocorrerá de dois em dois anos, no mês de MARÇO. 

 

3.1.1 Movimentação Horizontal 

É a evolução na carreira dentro do mesmo espaço ocupacional e ocorre por meio da 
progressão nos níveis utilizando-se da avaliação de desempenho. Para movimentação 
horizontal, o funcionário é posicionado na classe salarial subseqüente ao seu salário 
corrente.  

 

Veja exemplificação abaixo: 
 

CARGO 
Classes Salariais 

C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 

Administrador 
       

Fiscal Administrador 
       

Assistente Administrativo        

 

Para a movimentação horizontal na carreira, são consideradas: 

A. Que o funcionário obtenha conceito excelente (pontuação a partir de 9) na avaliação 
de desempenho, sendo que em nenhuma das avaliações realizadas durante o ano 
poderá obter avaliação no nível “regular”. 

B. Não ter feito movimentação horizontal no ano anterior; 
C. Que a instituição tenha alcançado as metas organizacionais; 
D. Que tenha previsão orçamentária. 

 
3.1.3 Critérios de desempate para movimentação horizontal: 

Caso os recursos financeiros não sejam suficientes para conceder a movimentação 
horizontal para os funcionários com pontuação passível de movimentação serão 
considerados como critérios de concessão: 
 
a) Merecimento, ou seja, obter pontuação máxima na avaliação de desempenho; e 
b) Por antiguidade.  
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Portanto, será concedida a vaga para o funcionário com melhor pontuação e mais 
tempo de CRA-MS, concomitantemente. 
 
3.1.4 Acesso às Funções de Liderança 
A escolha do profissional para o exercício da Gerência cabe ao Presidente ouvida a 
Diretoria Executiva do CRA-MS, com aprovação do Plenário. No entanto, devem 
obedecer às exigências mínimas definidas no item 2.2.1 Descrição dos Espaços 
Ocupacionais/Cargos, Função Gerencial. 

 
3.1.5 Transferência 
É a mudança de lotação do funcionário sem que haja necessariamente alteração de 
carreira, cargo, função, classe e nível salarial e poderá ocorrer da sede do CRA-MS 
para Delegacia Regional ou de Delegacia Regional para outra, dentro do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 
 

 
3.2 REMUNERAÇÃO 
A remuneração dos funcionários do CRA-MS é composta somente pela remuneração fixa que 
se refere à quantia paga mensalmente como salário nominal/base, utilizado para efeito de 
registros legais.  

Caso algum funcionário venha a cumprir uma jornada de trabalho menor o salário nominal/base 
será calculado proporcionalmente à jornada de trabalho realizada pela tabela de salários do 
CRA-MS. 

Da Atualização das Tabelas de Salários - Os cargos e seus respectivos salários estão 
dispostos no Anexo II - Tabela Salarial  e Anexo III – Tabela Salarial de Cargos Comissionados 
que deverão ser atualizadas anualmente no mês do dissídio ou quando da realização de 
pesquisa de mercado para adequar a tabela aos salários praticados no setor de atuação. 

 

3.2.1. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 
A Gratificação de Função refere-se ao reconhecimento pelo GRAU DE 
RESPONSABILIDADE assumida e remunerada por um valor pago mensalmente, conforme 
estabelecido no ANEXO III -  TABELA DE SALÁRIO DE CARGOS COMISSIONADOS X 
GRATIFICAÇÃO, pelo período que estiver exercendo a função gerencial ou de Assessoria, 
ou seja, quando o funcionário deixar de ser Gerente ou Assessor o valor denominado de 
gratificação de função NÃO SERÁ INTEGRADO NA SUA REMUNERAÇÃO FIXA. 
 
É vedada a acumulação do valor da gratificação, mesmo quando o funcionário estiver 
designado para exercer mais de uma função. 
 
O funcionário designado para o exercício da função gratificada manterá sua carreira, 
durante todo o período da designação, não participando da movimentação horizontal. 
 
O exercício da função gratificada ocorrerá mediante a designação formal do Presidente, em 
razão do grau de confiança inerente a função e se dará através de uma Portaria ou 
Resolução. 
 
A definição das atribuições de cada Função Gerencial/Assessoria compete a Diretoria do 
CRA/MS definir de acordo com as expectativas, necessidades, objetivos e estratégias de 
gestão. 
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4. PROVIMENTO 
 

O quadro de pessoal do CRA-MS compreende os cargos de provimentos efetivo, integrados na 
carreira e regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Toda a aquisição de capital humano do CRA-MS deverá ser efetuada em consonância com as 
vagas previstas no Quadro de Pessoal do CRA-MS, aprovado em Plenário, através de 
Concurso Público ou documento similar, nos termos da legislação vigente, para 
preenchimentos de vagas e formação de cadastro de reserva. 

O Concurso Público é composto das seguintes etapas: 
A. Contratação de empresa especializada para realizar o concurso. 
B. Elaboração e aprovação do Edital; 
C. Publicação do Edital; 
D. Preenchimento requerimento eletrônico de Inscrição; 
E. Emissão e pagamento do boleto bancário da inscrição; 
F. Realização do concurso com aplicação de Prova Objetiva. 

Nota: É vedada a admissão de ex-funcionário do Sistema CFA/ CRA’s que tenha sido demitido 
por justa causa.  
 

4.1. PROCESSO DE ADMISSÃO 

A admissão ocorrerá na referência inicial do cargo, ou seja, na classe “C1”, para qual prestou o 
concurso de acordo com os pré-requisitos que o cargo requer, devidamente comprovada no ato 
de sua admissão. 

As admissões no Quadro de Pessoal do CRA-MS serão efetivadas pelo Presidente. 

4.1.1 Requisitos para admissão 
I - Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
II - Estar quites com as obrigações militares, para os de sexo masculino; 
III – Ter sido considerado “apto para o exercício da função” no exame admissional e 
psicológico; 
III – Satisfazer demais exigências legais e profissionais; 
IV – Ter sido aprovado no Concurso Público. 

 

4.1.1 Efetivação do contrato de trabalho 
A assinatura do contrato de trabalho deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após a 
convocação para admissão e dependerá: 
I - da apresentação da documentação pessoal exigida para admissão; 
II - da comprovação de habilitação legal específica, para o exercício de profissões 
regulamentadas em Lei. 

O exercício do emprego terá início no ato da assinatura do contrato de trabalho e a 
efetivação no Quadro de Pessoal ocorrerá após o cumprimento de um período de 
experiência de até 90 (noventa) dias/ probatório. Durante ou no término do período de 
experiência o funcionário poderá ser dispensado se não forem atendidos os requisitos de 
assiduidade, pontualidade, interação no ambiente de trabalho, avaliação de desempenho 
e disciplina. 

O período de experiência será automaticamente transformado em contrato por prazo 
indeterminado, se comprovado o atendimento dos requisitos previstos neste artigo e 
desde que não ocorra qualquer das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT. 

É vedado o exercício de cargo diferente daquele registrado no contrato de trabalho do 
funcionário. 

4.2 CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ 

O CRA-MS poderá contratar estagiário de nível universitário, técnico, médio e menor acima de 
16 anos para estágio profissional, observando a legislação específica e previsão orçamentária. 
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5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS 
 

Este capítulo estabelece critérios e procedimentos para o acompanhamento e avaliação de 
desempenho dos funcionários e dos resultados obtidos pela Instituição. 

A avaliação de desempenho de cada funcionário e da sua atuação na equipe poderá resultar 
em movimentação horizontal (Ver item 3.1 Movimentação na Carreira). Para que esta 
movimentação ocorra, a instituição deverá ter atingido as metas organizacionais. 

Os principais objetivos são: 

A. Acompanhar os resultados organizacionais; 
B. Sistematizar práticas de acompanhamento e avaliação dos resultados das equipes e do 

desempenho individual dos funcionários; 
C. Identificar pontos fortes e oportunidades de melhorias no desempenho e na carreira dos 

funcionários; e 
D. Subsidiar com informações os planos de ação de treinamento e desenvolvimento. 

 

5.1 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 

Dentre os vários mecanismos existentes, a Avaliação de Desempenho certamente é a 
ferramenta que apresenta maior eficiência e eficácia para avaliar, promover e orientar o 
crescimento pessoal e profissional do funcionário do CRA-MS. 

A Avaliação de Desempenho será realizada, semestralmente, através de um documento 
formal para alinhamento de metas e oportunidades de melhoria. Portanto, no final de cada 
ano terão sido realizadas duas avaliações que subsidiará o processo para movimentação 
horizontal. Para viabilizar o crescimento horizontal na carreira, o funcionário não poderá 
obter avaliação no nível “Regular ou Não Satisfatório”.  

As avaliações de desempenho serão realizadas da seguinte forma: 

1º - Auto-Avaliação – todos os funcionários, inclusive a gerência respondem o formulário 
de Auto-avaliação (Anexo IV) 

2ª – Avaliação de um colega – o Gerente escolhe um colega da mesma equipe para fazer 
avaliação do funcionário preenchendo o formulário (Anexo IV) 

3º - Avaliação de consenso: 

Funcionário x Gerente (acompanhado pelo responsável deste processo) – Gerente agenda 
com o funcionário para a realização da avaliação de consenso, referente ao desempenho. 
Neste momento são definidas as metas pessoais e operacionais registrando nos campos 
“Metas de Desenvolvimento” e "Metas de Realização Operacional". (Anexo V) 

Gerente x Presidente/Diretoria – O Gerente agenda com o Presidente/Diretoria para a 
realização da avaliação de consenso, referente ao desempenho da avaliação de consenso, 
referente ao seu desempenho. Neste momento são definidas as metas pessoais e 
gerenciais registrando nos campos “Metas de Desenvolvimento” e "Metas de Realização 
Gerencial". (Anexo V) 

4º - Análise das Avaliações - Na data determinada pela Responsável pelo processo as 
avaliações são analisadas e validadas pelo Presidente, ouvida a Diretoria do CRA-MS 

5º - Validação das promoções pelo Presidente do CRA-MS, aprovado em Plenário. 

6º - Comunicação aos funcionários.  

 

5.1.1 Consolidação das Avaliações de Desempenho dos colaboradores 

Será formado um comitê com objetivo de analisar e consensar as informações descritas 
nas avaliações de desempenho, gerando um resultado final. (ANEXO VI) 
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O comitê deverá ser formado por uma equipe multidisciplinar por até 3 integrantes, 
considerando características como: tempo na entidade, postura profissional, ética, 
relacionamento interpessoal e boa análise crítica. 

O Responsável pela condução e acompanhamento de todo o processo de Avaliação de 
Desempenho é a Gestão de Pessoas/RH, caso não exista esta função na Instituição fica a 
critério do Presidente em escolher o responsável pela viabilização deste processo. 

Após a consolidação das avaliações, em no máximo 30 (trinta) dias, os funcionários 
deverão receber a devolutiva do seu desempenho, pelo seu Gerente acompanhado do 
responsável pelo processo de Avaliação de Desempenho. 
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6. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

O CRA-MS tem como objetivo neste item promover e incentivar a capacitação dos seus 
funcionários visando o aprimoramento profissional para atualização de técnicas e métodos 
de trabalho objetivando a aquisição de conhecimentos básicos e habilidades 
indispensáveis para desempenho do cargo ocupado ou em linha de ascensão. Visa, 
também, estimular o funcionário a buscar seu auto desenvolvimento apoiado pelo seu 
Gerente no processo de identificação de suas necessidades de capacitação e 
desenvolvimento. 
 
O processo de capacitação e desenvolvimento de pessoal é responsabilidade principal das 
Lideranças e devem estar de acordo com o Planejamento Estratégico da Instituição e 
embasado sempre pelo processo de levantamento de necessidades de treinamento e na 
avaliação de desempenho. 
 
A capacitação e desenvolvimento pessoal pressupõem o emprego de múltiplas ações, tais 
como: cursos, palestras, seminários, congressos, estágios, intercâmbio com Instituições 
afins, entre outras. 
 

O curso de línguas estrangeira poderá ser subsidiado se a função exercida pelo 
colaborador exigir tal conhecimento ou a critério da Presidência da Instituição. 
 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
 
O levantamento das necessidades deve ser realizado em três níveis: 
 
I - ORGANIZACIONAL 
Análise macro-organizacional das necessidades de treinamento, voltado ao atendimento 
dos objetivos estratégicos. Inclui-se aí, a análise dos ambientes socioeconômico, 
tecnológicos e de clima da Instituição. Esta análise é realizada pela Alta Liderança da 
Instituição. 
 
 
II - SEGMENTO DE CARREIRA E FUNÇÔES 

Análise das necessidades de treinamento global por segmento de carreira e funções, 
necessárias ao desempenho eficaz dos funcionários.  Devem ser incluídas, neste nível, 
além das necessidades de conhecimentos específicos, as habilidades e atitudes 
necessárias. Este trabalho é realizado pela Gerência utilizando-se do resultado das 
avaliações de desempenho. 
 
III - PESSOAIS 

Análise das necessidades pessoais de treinamento, em relação aos objetivos acordados e 
ao desenvolvimento futuro. Esta atividade é realizada pelos gestores juntamente com o 
funcionário, no momento da avaliação de desempenho. 
 
De modo geral, as ações de capacitação e desenvolvimento são voltadas para o 
atendimento de necessidades decorrentes de: 
A. Processos de mudança da Instituição e dos setores por ela atendidos; 
B. Desenvolvimento de projetos e atividades; 
C. Implantação de novas tecnologias e metodologias de trabalho; 
D. Implantação de novas formas de organização do trabalho e de sistemas operacionais; 
E. Aperfeiçoamento das relações de trabalho (interpessoais hierárquicas e funcionais); 
F. Aperfeiçoamento das formas de gestão; 
G. Consecução dos resultados esperados a nível organizacional, de equipe e individual; 
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H. Adaptabilidade a novas funções, novos segmentos de carreira e à Instituição, em geral. 
 
ENSINO REGULAR 

O ensino regular é de responsabilidade do funcionário (1º, 2º e 3º Graus). 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Quando do interesse do CRA-MS o Presidente poderá autorizar uma bolsa de estudos 
equivalente a 40% do custo do curso de pós-graduação “lato sensu”, desde que o mesmo seja 
em área compatível com as atividades do funcionário e que seja oferecido por uma instituição 
de ensino reconhecida. O funcionário deverá apresentar a nota fiscal para que possa requerer 
o reembolso. 
 
Quanto aos cursos de pós-graduação no nível de MESTRADO e DOUTORADO, a instituição 
não oferecerá qualquer subsídio financeiro, porém, poderá oferecer condições (horários com 
compensação e desde que não afetem o resultado do trabalho) que facilitem a freqüência aos 
cursos, desde que o mesmo seja do interesse da Instituição em área compatível com as 
atividades do funcionário e que seja oferecido por uma instituição de ensino reconhecida. 
 

IDIOMA ESTRANGEIRO 
O CRA-MS incentiva o aprendizado dos idiomas inglês e espanhol, assim como de outros 
idiomas, em caso de necessidades específicas, autorizando somente uma bolsa por 
funcionário equivalente a 25% do custo do curso desde que não ultrapasse ao valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais). O funcionário deverá apresentar a nota fiscal para que possa requerer 
o reembolso. 
 
PROGRAMAS DE TREINAMENTO Os programas de treinamento (cursos, palestras, 
seminários, congressos, estágios) que constam do Plano de Treinamento e 
Desenvolvimento são incentivados em 100% do custo do treinamento pelo CRA-MS, 
inclusive as despesas de transporte, hospedagem e alimentação.  
 

6.1.1 Critérios para Concessão dos Incentivos Educacionais 

A. O funcionário deve contar com mais de dois anos de atividades no CRA-MS; 
B. Funcionários em gozo de férias ou afastados por outros motivos não podem participar 

de programas de treinamento realizados no período de afastamento; 
C. Em todos os casos de incentivo, o funcionário deverá obter as notas mínimas e a 

freqüência exigidas pelo regulamento do curso; 
D. Bolsa de pós-graduação somente é concedida a funcionários sem pós-graduação em 

área compatível com as atividades do segmento de carreira; 
E. Ter obtido, no mínimo, conceito BOM nas avaliações de desempenho; 
F. Não estar usufruindo de tal benefício; 
G. Não ter recebido bolsa de estudo nos últimos 2 anos. 

 
7. BENEFÍCIOS 
 
O Programa de Benefícios tem a finalidade de apresentar as políticas, as diretrizes e os tipos 
de benefícios oferecidos pelo CRA-MS aos seus funcionários. 
 
Seu objetivo principal é criar condições para melhoria da qualidade de vida dos funcionários e, 
conseqüentemente, facilitar sua integração e permanência na Instituição. 
 

7.1 - BOLSA DE ESTUDOS 

A bolsa de estudos se constitui num apoio financeiro ao empregado, como auxílio para a 
viabilização de seus estudos no que se refere ao pagamento de mensalidades, em acordo 
com o “item 6. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO”. 
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A bolsa contemplará participação em cursos de Ensino de Pós-Graduação em instituições 
devidamente reconhecidas pelo MEC, nas áreas de interesse da entidade, e cursos de 
língua estrangeira, inglês ou espanhol (ver item 6. TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO) 

 

7.2 – VALE REFEIÇÃO 

O CRA-MS dispõe para os funcionários um vale refeição mensal no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais). 

 

7.3 - VALE TRANSPORTE 

Será disponibilizado para o funcionário que depende da condução coletiva para se deslocar 
da casa para o trabalho e vice-versa.  

Este benefício fica restrito para os funcionários que realmente dependem do transporte 
coletivo.  

O cálculo será efetuado pelos dias úteis a trabalhar e será entregue todo 1º. dia útil do mês 
e descontados 6%, conforme previsto em legislação. 

 

O presente Manual do Sistema de Gestão de Pessoas entrará em vigor a partir desta data. 

 

11 de Dezembro de 2013.         
                                                           
 
 
                                                           Harduin Reichel 
                                                              Presidente 

                                                     CRA/MS nº 150 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 
 

TITULO DO CARGO 

 

Função:  

Unidade: 

Descrição sumária: 

 

Atribuições: 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 

Conhecimentos: 

Características pessoais: 
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ANEXO II 
TABELA DE SALÁRIOS (R$) 

 

GRAU CARGO 
CLASSE SALARIAL 

Nº de 
vagas 

A B C D E F  
         

VII ADMINISTRADOR II 2.356,14 2.473,94 2.597,63 2.727,51 2.863,88 3.007,07 01 

         

 
 

VII 

 
 

ADMINISTRADOR I 
1.753,73 1.841,41 1.933,48 2.030,15 2.131,65 2.238,23 

 
01 

         

VI 
ADVOGADO 1.650,20 1.732,71 1.819,34 1.910,30 2.005,81 2.106,10 01 

         

V 
CONTADOR 1.550,20 1.627,71 1.709,09 1.794,54 1.884,26 1.978,47 01 

         

IV 
FISCAL 

ADMINISTRADOR 1.753,73 1.841,41 1.933,48 2.030,15 2.131,65 2.238,23 

 

04 

           

III 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

1.195,73 1.255,51 1.318,28 1.384,19 1.453,39 1.526,05 
 

07 

AGENTE 
FISCALIZAÇÃO 

ASSISTENTE 
CONTÁBIL 

         

II 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 755,37 793,13 832,78 874,41 918,13 964,03 

 

03 

         

I 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS Salário Mínimo 

 

02 
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ANEXO III 
 

TABELA DE SALÁRIO DE CARGOS COMISSIONADOS X GRATIFICAÇÃO 

Cargo comissionado ou de 
Assessoria 

Salário (R$) 

Gratificação 

(%) sobre o 
salário do 

cargo 
R$ 

Gerente Executivo 2.356,14 100% 2.356,14 

Gerente Administrativo 1753,73 50% 876,86 

Assessor(a) Diretor Executivo 1.195,73 40% 478,29 

Assessor(a) Presidente - 
Secretariado 

1.195,73 30% 358,71 

Assessor(a) Técnico em 
Informática (TI) 

1.195,73 30% 358,71 

Assistente Contábil 1.195,73 30% 358,71 

 
 

ANEXO III - A 
 
 

TABELA DE SALÁRIO DE CARGOS COMISSIONADOS X GRATIFICAÇÃO 

Cargo 
Comissionado 
e Gratificação 
de 
Representação 

 C/ 2 anos 
ano de 
graduação 
e C/ 1 ano 
de   
Experiência    

 

Salário (R$) Salário (R$) Salário (R$) Salário (R$) Salário (R$) 

 C/ 2 anos de 
Experiência e C/ 
1 (uma) 
Especialização  

C/ 3 anos de 
Experiência e C/ 
3 anos de 
Especialização 

C/ 4 anos de 
Experiência, C/ 
2 (duas) 
especialização e 
C/ 3 (três) anos 
de 
Especialização 

C/ 5 anos de 
Experiência, C/  
3 (três) 
Especialização 
e C/   4 anos de 
Especialização 

C/ 6 anos de 
Experiência, C/ 
Mestrado e C/ 5 
anos de 
Especialização 

Gerente 
Executivo 

R$ 4.712,28 R$ 4.935,30 R$ 5.182,06 R$ 5.441,16 R$ 5.713,22 R$ 5.998,88 
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ANEXO IV 
 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SEMESTRAL 

I – Profissionais de Nível Superior (PNS) 

 
 

Nome do Empregado: 

Nome do Cargo Período Avaliado 

  

N
ív

e
is

 d
e

 
D

e
s

e
m

p
e

n
h

o
 1 – Não Atendeu ao 

esperado 
2 – Atendeu ao 
esperado 

 

E
ta

p
a

s
 d

e
 

A
v

a
li

a
ç

ã
o

 CHEFE 
IMEDIATO 

1 - Insuficiente 2 –  
Satisfatório 

3 –  
Pleno 

4 –  
Excelente DIRETOR DA 

ÁREA 

F
a

to
re

s
 d

e
 A

v
a

li
a

ç
ã

o
 

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ITEM PONTUAÇÃO 

ASSIDUIDADE   

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL   

DEDICAÇÃO À INSTITUIÇÃO   

DISCIPLINA   

ESPÍRITO CRÍTICO   

INICIATIVA E CRIATIVIDADE   

INTERESSE PELO TRABALHO   

PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO NO TRABALHO   

PONTUALIDADE   

QUALIDADE NO TRABALHO   

RELACIONAMENTO INTERNO   

RESPONSABILIDADE   
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 DAS POTENCIALIDADES ITEM  PONTUAÇÃO 

CAPACIDADE DE LIDERANÇA   

CAPACIDADE DE DECISÃO   

CAPACIDADE DE DECISÃO   

HABILIDADE PARA EXPRESSAR-SE COM CLAREZA 

E OBJETIVIDADE 

  

FACILIDADE PARA REPOSICIONAR-SE FRENTE A 

FATOS NOVOS OU EVIDÊNCIA DE INADEQUAÇÃO 

DE CONDUTAS 

  

HABILIDADE PARA ANALISAR E INTER-RELACIONAR 

OS VÁRIOS ASPECTOS DE UMA SITUAÇÃO DENTRO 

DE UMA VISÃO DE CONJUNTO 

  

SENSIBILIDADE PARA PERCEBER TENDÊNCIAS E 

MUDANÇAS E SUAS IMPLICAÇÕES NOS ASSUNTOS 

DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO 

  

FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES 

FORMAIS DA ORGANIZAÇÃO 
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ANEXO V 

 

LOGOMACARCA PLANO DE METAS ANO 

Nome do Empregado: 

 

Função: 

 

Área: Data: 

 

METAS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

(voltar a estudar, fazer treinamentos, melhorar as atitudes “x”, etc) 

METAS DESCRIÇÃO DAS METAS DATA 
REALIZADO 

SIM NÃO 

META 1    

 

 

 

META 2    

 

 

 

META 3    

 

 

 

META 4    
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METAS DE REALIZAÇÃO OPERACIONAL 

(referente as atividades que exerce na empresa, ou seja: fazer, entregar, elaborar, responsabilizar-se, etc...) 

METAS 
DESCRIÇÃO 

DA META 

ÑÃO 
SATISFATÓRIO 

(Peso 1) 

POUCO 
SATISFATÓRIO 

(Peso 2) 

SATISFATÓRIO 

(Peso 3) 

SUPERIOR 

(Peso 4) 
TOTAL 

META 1     

 

 

 

 

META 2     

 

 

 

 

META 3     

 

 

 

 

META 4     

 

 

 

 

Modo de calcular MEDIA - Some os pesos (que estão entre parênteses nos conceitos) obtidos pelo funcionário e divida pelo nº de METAS. Exemplo: 
Funcionário “x” obteve: 2 NÃO SATISFATORIO E 2 SUPERIOR, portanto, a média deve ser calculada com a soma dos respectivos pesos e dividido 

pelo total de metas – Veja: (1+1+4+4)/4 = 10/4 = 2,5 
MEDIA 

 

 

CUMPRIMENTO DAS METAS  

 

 

METAS DE DESENVOLVIMENTO CUMPRIDAS NA SUA TOTALIDADE? 

 SIM  NÃO 
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MEDIA DAS METAS DE REALIZAÇÃO OPERACIONAL:  
 

 

 

COMENTÁRIOS 

 

 

.Assinatura do Funcionário. 

 

Assinatura do Diretor 
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ANEXO VI 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

REALIZADO PELO COMITÊ 

 

LOGOMARCA CONSOLIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANO 

 

Nome do Colaborador: 

 

Função: 

 

Área: Data: 

 

Total de Pontos obtidos na avaliação 
de desempenho – consenso: 

 

Media na realização das metas:  

 

Nome dos Participantes do Comitê: 

 

 

  

 

RESULTADO FINAL 

Assinale com um “X” a opção que indique O RESULTADO FINAL da avaliação do 
desempenho/consenso e a media atingida na realização das metas.  
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 EXCELENTE – Resultado: acima de 9 na avaliação de desempenho e 4 na realização das metas 

 BOM – Resultado: 8 na avaliação de desempenho e 3 na realização das metas 

 SATISFATÓRIO – Resultado: 7 e 6 na avaliação de desempenho e 2 na realização das metas 

 NÃO SATISFATÓRIO – Resultado: abaixo de 5 na avaliação de desempenho e 1 na realização 
das metas 

 

 ELEGÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO 

 NÃO ELEGÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO 

 

COMENTÁRIO/JUSTIFIVATIVA 

 

Data e Assinatura do Comitê: 

Data e Assinatura do Empregado Avaliado: 
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

TITULO DO CARGO 

ADMINISTRADOR II  

Função: Gerente Executivo 

Unidade: Gerência Executiva 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções administrativas, 
financeiras, de Recursos Humanos, responsabilizando-se por tarefas mais complexas, bem como, tarefas relacionadas com a 
estratégia de gestão definida pela empresa; auxilia profissionais menos experientes e gerencia equipes. Tem capacidade de 
liderança, técnica, pessoal e experiência para assumir a função Gerência. 

Atribuições: Cumprir e Assegurar o fiel cumprimento do trabalho dos demais membros da equipe do quadro de trabalho, 
Regimento e as Resoluções Normativas deste Regional; Apresentar proposta para  Aprovação  da Diretoria, as metas anuais das 
ações   administrativas e  financeiras, investimento patrimonial, de acordo com as linhas das políticas definidas pela Diretoria 
Executiva e posteriormente  a elaboração de relatórios  demonstrativos  mensais gerenciais do desempenho físico-financeiro e 
técnico  das ações , afim de avaliação pela Diretoria, dos resultados. Coordenar a equipe de trabalho; traçar estratégias para o 
alcance dos objetivos estratégicos do Regional; Dirigir e ser responsável pelo funcionamento administrativo do Regional; Preparar o 
Plano Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Gestão e submetê-los ao Conselho Diretor e Plenário para avaliação; monitorar as 
ações estratégicas do Regional; Apresentar à Diretoria Executiva relatórios técnicos, demonstrativos financeiros e relatórios 
periódicos, seguindo os Regulamentos Gerais; Obter os recursos técnicos e financeiros necessários para o funcionamento 
adequado do Regional; Elaborar projetos para a capacitação de recursos para o Desenvolvimento do Regional; Propor diretrizes 
para o investimento dos recursos financeiros do Regional e apresentá-las à Diretoria Executiva para aprovação; elaborar e 
perseguir metas de aumento do número de registrados e do equilíbrio financeiro; elaborar projetos de capacitação do quadro 
pessoal do Regional. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 3º Grau completo; Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em 
Administração, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão competente; Registro no Conselho Regional 
de Administração (CRA); possuir experiência na função. 

Conhecimentos: Conhecimentos básicos sobre as sete áreas da Administração: Financeira, de Produção, de 
Material; Organização, Sistemas e Métodos; Mercadológica/Marketing; Orçamento; Administração e Seleção de 
Pessoal/Recursos Humanos. 

Características pessoais: Liderança, pro ativo, saber trabalhar com metas; saber trabalhar em equipe; ser resiliente; 
ser generalista; ser assíduo com os compromissos; possuir habilidade interpessoal.  
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

TITULO DO CARGO 

ADMINISTRADOR I  

Função: Gerente Administrativo 

Unidade: Gerência Administrativa 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções administrativas, 
financeiras e de fiscalização responsabilizando-se por tarefas mais complexas e auxiliando profissionais menos experientes. Tem 
capacidade de liderança, técnica, pessoal e experiência para assumir a função Gerência. 

Atribuições: Preparar atos e termos de posse da Diretoria/Conselheiros do CRA-MS, exigidos pela legislação específica; 
Preparar Relatório das Atividades do CRA-MS correspondente a gestão de cada exercício, colhendo relatórios/informações 
setoriais, com posterior envio ao CFA; Emitir Resoluções, Portarias e demais expedientes resultantes de decisões do Plenário; 
Reunir elementos de informação para os trabalhos do Plenário/Conselheiros; Receber e-mails (Institucional/ Presidente/ Ouvidoria), 
e proceder a resposta ou encaminhamento aos setores responsáveis; Atender fornecedores, credores e o público em geral; 
Planejar, desenvolver e controlar atividades da área financeira, tais como, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, orçamento 
anual e reformulações orçamentárias, conciliação bancária, processo da dívida ativa, depósito bancário e outras atividades 
correlatas; Elaborar, montar e participar dos processos de Licitações do CRA-MS; Manter contato com os delegados / 
representantes nas Instituições de Ensino Superior IES’s, solicitando informações diversas. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 3º Grau completo; Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em 
Administração, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão competente; Registro no Conselho Regional 
de Administração (CRA); possuir experiência na função. 

Conhecimentos: Conhecimentos básicos sobre as sete áreas da Administração: Financeira, de Produção, de 
Material; Organização, Sistemas e Métodos; Mercadológica/Marketing; Orçamento; Administração e Seleção de 
Pessoal/Recursos Humanos. 

Características pessoais: Liderança, pro ativo, saber trabalhar com metas; saber trabalhar em equipe; ser resiliente; 
ser generalista; ser assíduo com os compromissos; possuir habilidade interpessoal.  
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

TITULO DO CARGO 

ADVOGADO 

Função: Advogado 

Unidade: Fiscalização/Administração 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam na área jurídica, compreendem e 
interpretam a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou tribunal, assegurando os direitos inerentes a cada um, defendendo 
os interesses do Executivo da organização.   

Atribuições: Postular, em nome do CRA-MS, em juízo, propondo ou contestando ações. Solicitar providências junto ao 
magistrado ou ministério público. Avaliar provas. Realizar audiências. Analisar legislação e orientar a sua aplicação. Prestar 
assessoria jurídica em pareceres, processos, licitações, eleições no sistema CFA/CRA e demais assuntos de interesse da 
Instituição. Elaborar contratos e demais documentos jurídicos. Auxiliar nos trabalhos das comissões instituídas. Acompanhar 
diariamente o andamento de processos judiciais por meio eletrônico, impresso ou comparecendo aos tribunais, adotando as 
medidas cabíveis. Elaborar recursos ou defesas judiciais, com base em análises dos processos em juízos, consultas às leis e 
jurisprudências. Proferir despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior. Participar de Reuniões Plenárias da 
Instituição e demais reuniões, quando solicitado, avaliar processos de cobrança e promover a cobrança da Dívida Ativa. Preparar 
relatórios, planilhas, informações para expedientes e processos sobre matéria própria do CRA. Desenvolver outras atividades de 
nível e complexidade semelhantes, a critério do supervisor da área. Executar demais atividades correlatas. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 3º Grau Graduação e experiência na função. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação bacharelado em Direito expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro 
profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Conhecimentos: deve ter conhecimento de direito administrativo e outros; leis de direitos autorais, técnicas de investigação e 
técnicas de resolução de conflitos. Deve ter conhecimento do sistema judiciário, princípios de ética profissional, regras processuais 
legais, Tribunal de Justiça, procedimentos de confidencialidade, lógica ou precedente e técnicas de falar em público. Ser capaz de 
usar a biblioteca ou a Internet para pesquisar e aplicar os conceitos jurídicos aos relatórios médicos ou documentos. Uusar seus 
conhecimentos sobre as leis aplicáveis em cada caso em que eles funcionam. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias, boa 
argumentação e habilidade em negociação. Dominar o português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de 
convencimento, capacidade de negociação, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; discrição; gosto pela 
pesquisa e pelos estudos. Habilidade para mediar conflitos; iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de 
ética; senso de responsabilidade;  gosto pelo debate. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

CONTADOR 

Função: Contador 

Unidade: Financeiro 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional ocupado por profissional da área de contabilidade que planeja e executa trabalhos 
inerentes à Contabilidade, organizando e supervisionando os referidos trabalhos e realizando tarefas pertinentes para apurar os 
elementos necessários ao controle e apresentação da situação patrimonial, econômica e financeira da Instituição. 

Atribuições: Elaborar, acompanhar e controlar o orçamento público da entidade. Elaborar e assinar relatórios, balancetes, 
balanços, demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros e prestação de contas anual. Conhecer todas as rotinas da 
contabilidade pública. Elaborar e assinar as declarações: DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido Na Fonte), DCTF 
(Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais) e DIPJ (Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica). 
Emitir a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).Fiscalizar e 
processar a folha de pagamento, com domínio das suas rotinas. Registrar e controlar o Ativo Imobilizado. Desenvolver e gerenciar 
controles auxiliares, quando necessário. Assessorar a alta Administração, elaborando relatórios gerenciais. Manter-se atualizado 
com a legislação: pertinente à Contabilidade Pública, Tributária aplicada às Autarquias, Trabalhista e ISS para tomadores de 
serviços no Município de São Paulo. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 
de informática. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 3º Grau Graduação e experiência na função. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação bacharelado em Direito expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro 
profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Conhecimentos: deve ter conhecimento de direito administrativo e outros; leis de direitos autorais, técnicas de investigação e 
técnicas de resolução de conflitos. Deve ter conhecimento do sistema judiciário, princípios de ética profissional, regras processuais 
legais, Tribunal de Justiça, procedimentos de confidencialidade, lógica ou precedente e técnicas de falar em público. Ser capaz de 
usar a biblioteca ou a Internet para pesquisar e aplicar os conceitos jurídicos aos relatórios médicos ou documentos. Usar seus 
conhecimentos sobre as leis aplicáveis em cada caso em que eles funcionam. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias, boa argumentação e 
habilidade em negociação. Dominar o português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de convencimento, 
capacidade de negociação, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; discrição; gosto pela pesquisa e 
pelos estudos. Habilidade para mediar conflitos; iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso 
de responsabilidade;  gosto pelo debate. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

FISCAL Administrador 

Função: Fiscal 

Unidade: Fiscalização 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções de conhecimento 
técnico responsabilizando-se por tarefas específicas e rotineiras e recebem supervisão direta da Gerência. 

Atribuições: Orientar os profissionais inscritos e as empresas e estabelecimentos registrados; Fiscalizar, na jurisdição do Estado 
de Mato Grosso do Sul, os profissionais inscritos, não inscritos e leigos, os órgãos da Administração Direta, as entidades da 
Administração Pública Indireta, as pessoas jurídicas de direito privado registradas e não registradas; Proceder à lavratura do auto 
de infração, quando constatar infringência à legislação profissional do Administrador, e emitir relatório quando de outras ilicitudes 
para encaminhamento às autoridades competentes; Apresentar relatório mensal as atividades desenvolvidas, bem como ao término 
de qualquer etapa de fiscalização, quando solicitado; Receber e registrar denúncias de ilegalidade no exercício profissional de 
administrador, aplicando a legislação pertinente; e Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado 
à sua especialidade ou ambiente. Conhecimento em processos administrativos no setor público, Lei 8666/93 e Lei 10.520/02. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: 3º Grau Graduação* e experiência na função. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em Administração, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão competente, registro no Conselho 
Regional de Administração (CRA).  

Conhecimentos: deve conhecer a Legislação pertinente ao administrador e tecnólogo de áreas afins da administração; conhecer 
as áreas de atuação desses profissionais; deve ter conhecimento de técnicas de fiscalização; conhecimento de técnicas de 
abordagem; princípios de ética profissional; técnicas de falar em público; ter capacidade e iniciativa de pesquisa para elaboração de 
pareceres, bem como, outras atividades específicas inerentes a sua atuação. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; 
discrição; gosto pela pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de 
responsabilidade. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Função: Assistente Administrativo de Registro 

Unidade: Registro 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções de conhecimento 
técnico responsabilizando-se por tarefas específicas e rotineiras e recebem supervisão direta da Gerência. 

Atribuições: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; conhecer a Legislação pertinente ao registro dos 
administradores e tecnólogos; proceder o cadastramento e/ou alterações de registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica; digitar e 
expedir certidões, declarações ou outros documentos; zelar pelo arquivo de registro do CRA-MS; protocolar e/ou despachar 
documentos; atender ao público em geral; atender as ligações telefônicas e responder os e-mails dos filiados; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: deve conhecer a Legislação pertinente aos procedimentos de registro, cancelamento, licenciamento dos 
administradores e tecnólogos de áreas da administração; princípios de ética profissional; técnicas de falar em público; ter 
capacidade e iniciativa de pesquisa, bem como, outras atividades específicas inerentes a sua atuação. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; discrição; gosto pela 
pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de responsabilidade; 
assiduidade; ser compromissado com as tarefas diárias do trabalho; saber trabalhar em equipe. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Função: Assistente Administrativo Financeiro 

Unidade: Financeiro 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em se enquadram os profissionais que executam tarefas de apoio administrativo no 
setor financeiro, como: assistência a alta liderança; logística; almoxarifado, atendem fornecedores e associados, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos e que exigem orientação e supervisão direta. 
 

Atribuições: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; realizar e digitar levantamentos referentes a assuntos 
administrativos financeiros diversos; conferir serviços digitalizados; providenciar a reprodução de documentos; realizar 
ocasionalmente tomada de preços para aquisição de materiais de consumo; protocolar e/ou despachar documentos; atender ao 
público em geral; atender as ligações telefônicas e responder os e-mails dos filiados; comprar e controlar o estoque de material de 
expediente; e executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente; 
controlar o fluxo de caixa; controlar contas a pagar e receber (emissão de guias, recibos, parcelamentos, cheques); auxiliar na 
conciliação bancária; auxiliar na elaboração do orçamento anual e nas reformulações orçamentárias; remeter valores para depósito 
bancário; elaborar, montar e participar dos processos de Licitações do CRA-MS. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: informática básica; conhecimentos sobre o regimento interno e manual de procedimentos financeiros e 
contábeis do CRA-MS; princípios de ética profissional; técnicas de falar em público; ter capacidade e iniciativa de pesquisa, bem 
como, outras atividades específicas inerentes a sua atuação. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; discrição; gosto pela 
pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de responsabilidade; 
assiduidade; ser compromissado com as tarefas diárias do trabalho; saber trabalhar em equipe. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Função: Secretária 

Unidade: Secretaria 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em se enquadram os profissionais que executam tarefas de apoio administrativo na 
secretaria, como: assistência a alta liderança; organização de eventos, atendem fornecedores e associados, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos e que exigem orientação e supervisão direta; saber lhe dar com registrados e público em geral. 

Atribuições: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; realizar e digitar levantamentos referentes a assuntos 
administrativos diversos como atas, relatórios; cotações de preços; agendamento; conferir serviços digitalizados; providenciar a 
reprodução de documentos; realizar ocasionalmente tomada de preços para aquisição de materiais de consumo; protocolar e/ou 
despachar documentos; atender ao público em geral; atender as ligações telefônicas e responder os e-mails dos filiados; executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente; protocolar 
correspondências, documentos, materiais recebidos pelo CRA-MS. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; deve conhecer técnicas de redação oficial e escrita; 
técnicas de abordagem; princípios de ética profissional; técnicas de falar em público; ter capacidade e iniciativa de pesquisa para 
elaboração de pareceres, bem como, outras atividades específicas inerentes a sua atuação; técnicas de negociação; conhecer 
técnicas para organização de eventos. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; 
discrição; gosto pela pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de 
responsabilidade; assiduidade com os compromissos do CRA-MS. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Função: Assistente de Tecnologia da Informação 

Unidade: Tecnologia da Informação 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções de assistência aos 
usuários, manutenção das máquinas, troca de peças e atualizações de sistemas. 

Atribuições: Suporte à Manutenção de computadores e equipamentos de informática; Suporte à Manutenção dos Sistemas 
Internos do Regional; Suporte aos usuários internos do Regional; Manutenção e configuração de servidor de rede; Suporte ao 
banco de dados; Atualização e alimentação de informação da página do CRA-MS; Atualização das redes sociais do CRA-MS; 
Configuração dos equipamentos de informática; Configuração básica da segurança de T.I; Acompanhamento dos sistemas 
utilizados pelo Regional; Ministrar treinamento básico de operação ao  sistema operacional  aos empregados  deste regional, 
quando for necessário. Suporte tecnológico às reuniões de diretoria, plenária e eventos promovidos por este regional (montagem e 
operação de equipamentos). Elaboração de Relatório de dados estatísticos e financeiros confiáveis da Coleta  do Sistema 
Operacional utilizado pelo Regional, a serem apresentados em planilhas  Microsoft Office Word e Excel e elaboração de 
informação de dados em apresentação Microsoft Power Point para auxílio aos Diretores do Regional. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha ;conhecimentos básicos de manutenção de 
equipamentos de Hardware e atualizações de Softwares; conhecimentos de sistemas operacionais; redes e servidores para 
oferecer suporte aos usuários e auxiliar o Analista em Tecnologia de Informação, bem como, outras atividades específicas 
inerentes a sua atuação; técnicas de negociação; conhecer técnicas para organização de eventos. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Capacidade de 
análise, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; discrição; gosto pela pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; 
interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de responsabilidade; assiduidade com as tarefas diárias do 
CRA-MS. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

Função: Agente 

Unidade: Fiscalização/Registro 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em se enquadram os profissionais que executa tarefas de apoio a fiscalização, como: 
manutenção dos processos administrativos de fiscalização, preenchimento de formulários, auxiliando no registro de pessoas físicas 
e jurídicas. 

Atribuições: Auxiliar a fiscalização nas empresas privadas e públicas, os órgãos governamentais e as pessoas físicas, auxiliando 
o fiscal, registrando ou autuando os mesmos e realizar atividades inerentes ao cargo. Executar a digitação de documentos; 
Conhecer a documentação interna e externa da empresa; Auxiliar nas atividades de registro de pessoa Física e pessoa Jurídica; 
Conhecer livros fiscais; Manutenção e Coordenação de arquivos do setor. 

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; conhecimentos de informática básica; conhecer a 
legislação pertinente à Registros e Fiscalização de Administradores e Tecnólogos; ; princípios de ética profissional; técnicas de falar 
em público; ter capacidade e iniciativa de pesquisa, bem como, outras atividades específicas inerentes a sua atuação; técnicas de 
negociação; conhecer técnicas para organização de eventos. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; 
discrição; gosto pela pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de 
responsabilidade. 
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ANEXO I (Continuação) 
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

TITULO DO CARGO 

ASSISTENTE CONTÁBIL 

Função: Assistente de Contabilidade 

Unidade: Financeiro 

Descrição sumária: É o espaço ocupacional em que se enquadram os profissionais que atuam nas funções de conhecimento 
técnico responsabilizando-se por tarefas específicas e rotineiras e recebem supervisão direta da Gerência. 

Atribuições: Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta Corrente, Caixa e 
outros, anotando corretamente os dados contidos nos documentos originais, para cumprir as exigências legais e administrativas; 
auxiliar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços e 
para registrar dados contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise, e conciliação de contas conferindo os saldos para assegurar a 
correção das operações contábeis; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando 
cálculos segundo a orientação da chefia e com base em informações de arquivos, fichários e outros; operar sistemas de 

contabilidade, para efetuar lançamentos contábeis; executar outras tarefas correlatas.   

PRÉ-REQUISITOS 

Escolaridade: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão 
competente. 

Conhecimentos: Conhecer o regimento interno da Empresa onde trabalha; deve conhecer o manual de procedimentos contábeis 
do CRA-MS; conhecimentos sobre lançamentos contábeis; princípios de ética profissional; técnicas de falar em público; ter 
capacidade e iniciativa de pesquisa para elaboração de pareceres, bem como, outras atividades específicas inerentes a sua 
atuação. 

Características pessoais: gosto por leitura, boa memória, capacidade de reflexão e de associação de ideias. Dominar o 
português formal e ser comunicativo. Capacidade de análise, capacidade de pensar e agir sob pressão, capacidade de síntese; 
discrição; gosto pela pesquisa e pelos estudos. Iniciativa; interesse por temas da atualidade; senso crítico; senso de ética; senso de 
responsabilidade. 
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