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RESUMO 

 

 Este estudo buscou comparar as seguranças orgânicas de oito 

universidades federais, localizadas em quatro Regiões brasileiras, e por 

apresentarem uma estrutura orgânica de formas diferenciadas. Algumas das 

universidades pesquisadas contavam nos seus quadros, com apenas operadores de 

segurança da própria instituição, devidamente capacitados; outras adotavam uma 

composição híbrida, constituída de operadores do quadro, complementadas por 

segurança privada. Somente uma universidade pesquisada que adotava o sub-

sistema de segurança eletrônico, uma vez que em seus quadros não existiam 

operadores de segurança. 

 O objetivo principal do estudo foi verificar quais os critérios que prevaleciam na 

escolha de um modelo orgânico próprio ou terceirizado, feito pela administração 

universitária. Um outro objetivo foi verificar o papel complementar de segurança 

orgânica em relação à segurança pública, considerando a realidade das principais 

cidades brasileiras, onde se constata uma grande preocupação dos cidadãos com a 

segurança das pessoas e de seus patrimônios, face ao crescimento da violência. 

Este sentimento de insegurança da população perante a violência e o fracasso do 

Estado em cumprir o seu papel previsto no art. 144, da Constituição Federal, de 

garantidor da segurança pública, chegou às universidades federais.  

 Da análise dos depoimentos colhidos dos gestores de segurança das oito 

universidades federais, verificaram-se detalhes relevantes, valendo a pena destacar 

alguns como: número da comunidade universitária, número da população residente 

no entorno que utilizam a universidade, número de favelas localizadas no entorno da 

universidade, número insuficiente de operadores de segurança que compõem o 

sistema de segurança interno, a ausência de uma modalidade de gestão profissional  

que utilizem os operadores na função segurança e não como uma atividade 

segurança, e a falta de uma política pública de segurança integrada com o sistema 

único de segurança do Estado. 

 No entanto, a pesquisa deixou comprovada que se torna imprescindível à 

adoção de modelos de gestão flexíveis e participativos, isto é, menos hierárquico e 

mais horizontais, que envolvam a participação de todos os usuários e demais 

interlocutores nas negociações, decisões e ações desenvolvidas.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This search seeks to compare the organics securities from eight Federal 

Universities, located in four Brazilian regions, and by presenting an organic differential 

in shape and structures. Some of the Universities searched had in their timetable, 

only security operators from the own institution, all them able; other adopted a hybrid 

composition, formed by timetable operators, complemented by private security. Only 

one University searched, adopted a sub-system of electronic security, once that in 

their timetable thee were not security operators. 

 

The main objective from this search was to verify which topics overcame an 

own organic model choice or third part, made by University management. Another aim 

was check the complement function of organic security related to public security, 

considering the reality of the main Brazilian cities, where exist a great worry from 

citizens with people and theirs patrimony, in case of increase of violence. This felling 

of no safety from population in the presence of violence and the Estate’s failure in 

execute its paper foreseen at art.144, from Constituição Federal, as a sponsor of 

public security, had arrived at Universities. 

 

From analysis of deposition got from security managers from eight Federal 

Universities, is possible to observe relevant details, but only worth some of them like: 

Number of University community, number of population who live around and use the 

university, number of shanties localized around the university, not enough numbers of 

security operators that make part of internal safety system, absence of a professional 

management modality which use the operators on a security function, not like a 

security activity, and the absence of a public policy of an integrated security with 

Estate unique security system. 

 

However, the search could prove that is very important an adoption of flexible and 
participative models of management, this mean, less hierarchy and more horizontal, 
that involves all users participation and also mediators on deals, decisions and 
developed actions. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoje, mais do que nunca, a segurança constitui notável tema em termos de 

abrangência, complexidade e necessidade, o que tem mobilizado pesquisadores, 

operadores de segurança, políticos a sociedade e provocado importantes debates, 

discussões e questionamentos. Considerando a realidade das principais cidades 

brasileiras, particularmente do Recife, constata-se uma grande preocupação dos 

cidadãos com a segurança das pessoas e de seus patrimônios, face ao crescimento 

da violência.  Sobre este crescimento, a SENASP – Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, apresenta quadro com a distribuição das ocorrências de Crimes 

Violentos Letais Intencionais, registradas nas Capitais brasileiras. O quadro 1 

apresenta a evolução no período de 2001 a 2003, a média das taxas e o 

comportamento das médias nas capitais. 

 

 Neste contexto, entra em discussão a questão da Segurança Pública1 e da 

Segurança Orgânica Universitária2, já que esta última tem papel fundamental de 

segurança preventiva e ostensiva nos campi universitários. Isso tem sido atribuído a 

limitação da segurança pública, que tem dificuldades para proteger o cidadão face ao 

crescimento da criminalidade. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
1Segundo Mandarini é condição de segurança provida pelo Estado, às suas expensas, mediante utilização de instituições 
específicas e integrantes de sua própria estrutura organizacional. Que não é privado; que é relativo ou pertencente ao povo 
comum, que serve para uso de todos; relativo à governança, ao Estado. 
2Adaptado de MANDARINI. É segurança orgânica pública realizada pela universidade federal com pessoal ocupante de cargo 
público do quadro funcional do órgão, que foi criado por lei. 
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Quadro 1 

 
Fonte: SENASP/MJ 
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 Assim, partindo da constatação de que a existência da segurança orgânica 

universitária é um fato real, e considerando que na atualidade o sistema de 

segurança pública se encontra em dificuldade, chega-se a algumas indagações: 

Seria a segurança orgânica universitária uma alternativa legal e válida no atual 

contexto de criminalidade e violência a que estão expostos os cidadãos nas cidades 

sede de campi universitários? Seria possível à segurança orgânica universitária atuar 

na segurança pública? Em que dimensões as universidades federais devem 

estruturar as suas unidades de segurança? Seria possível construir um modelo 

básico de segurança para as universidades federais? 

 

 Estas e outras indagações permeiam a análise da questão de segurança nos 

seus diversos aspectos, principalmente nos aspectos internos e externos a 

universidade federal, juntamente com o fato de que existe país que já convive com 

esse tipo de segurança horizontal3, onde, em alguns casos, parece que a segurança 

pública é a que assume a situação de complemento da segurança orgânica4. 

  

 A violência a cada dia  mais cresce no nosso país e mais presente na nossa 

vida. Antes se ouvia falar da ocorrência que vitimou uma pessoa, hoje se fala da 

violência sofrida. Ela deixou as ruas como campo de atuação restrita e passou a 

fazer parte da nossa vida no lar, na igreja, na escola, no trabalho, enfim, em toda 

parte.  Ela hoje é vista como uma visita que se espera, sem saber o dia e a hora, 

mais com a certeza da chegada. Essa certeza é conseqüência da ausência do 

Estado no cumprimento do seu papel de garantidor da segurança dos cidadãos. Ele 

perdeu parte do poder de controle em virtude do seu aparelho tornar-se obsoleto, 

uma vez que as suas duas policias pertencem ao antigo e ultrapassado modelo 

“burocrático” que, segundo Cury (2005, p. 105-107), é o Modelo Sociológico de Max 

Weber  com estrutura formal complexa e com as seguintes características: Hierarquia 

– Especialização – Definição de competência – Normas de conduta – Documentação  

 

___________________________ 
3 Aquela em que se reduzem os níveis hierárquicos existentes no Estado, de modo que todos os tipos de segurança ficam mais 
próximos da sociedade.  
4 A que é exercida por pessoal de quadro funcional da própria empresa, faz parte da sua estrutura administrativa e não 
terceirizada. Portella, Paulo Roberto Aguiar (p.62) – Decreto nº 89.056/1998. 
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e Arquivo. Nos países mais avançados esse modelo cede lugar ao modelo 

adhocrático5.  A polícia brasileira atua quase que exclusivamente depois do crime, 

quando a vida já foi ceifada. O agressor chegou, agiu e foi embora.   

 

 Como qualquer cidade urbana, os campi universitário são  locais propícios 

para a presença da violência, a tipologia tratada nesse trabalho são: Crimes Letais 

Intencionais – Categoria Homicídio Doloso, Crimes Violentos Contra o Patrimônio e 

Delitos Envolvendo Drogas.  O campus universitário é uma  verdadeira cidade, tanto 

que são chamadas de cidades universitárias, em algumas há até prefeituras para a 

realização de atividades típicas de um município. A Constituição Federal brasileira 

não permite que essa espécie de cidade, diferente das  norte-americanas,   constitua  

polícias   próprias,   uma  vez  que  o aparelho do Estado não atende nem as ruas 

das cidades, áreas de uso comuns e tão atingidas pela violência que se espalhou 

para outras áreas, até então imunes,  uma vez que o método de trabalho das duas 

polícias são ineficazes e muito parecidos: são polícias reativas  - atuam depois do 

crime. O mapa 01 ilustra a situação  de risco de homicídio por que passa a sociedade 

nos municípios brasileiros. 
Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa: O Jogo dos Sete Mitos e  a Miséria da Segurança Pública no Brasil -   Daniel Cerqueira   

–     Dez/2005: Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes. 

____________________ 

5 É  uma expressão de autoria de Alvin Tofler corresponde ao oposto da burocracia.  
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 Sem aparelho policial, com a violência agora fazendo parte de sua rotina, 

como vêm atuando as seguranças orgânicas das universidades federais na 

prevenção e combate à violência? 

A situação da violência no Recife é comparável a de grandes capitais 

brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém e Maceió. A 

segurança pública do Brasil passa por uma crise sem precedentes. Ela se tornou um 

tema tão popular como o futebol e as novelas. Assim que uma ocorrência de grande 

vulto – homicídio, seqüestro, estupro e outras - chegam à televisão, medidas são 

apresentadas como solução, principalmente medidas que devolvam à sociedade a 

sensação6 de segurança que foi perdida. O Mapa 2  ilustra a situação do Estado de 

Pernambuco, principalmente a Região Metropolitana do Recife. 

Mapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa: O Jogo dos Sete Mitos e  a Miséria da Segurança Pública no Brasil -   Daniel     

Cerqueira –     Dez/2005: Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes. 

 

 

 

_____________________ 
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6 Estado, qualidade, condição daquilo que está seguro, isento de perigo, acautelado. 

Considerando a realidade das principais cidades brasileiras, constata-se uma 

grande preocupação dos cidadãos com a segurança das pessoas e de seus 

patrimônios, face ao crescimento da violência. Sobre este crescimento, Heringer 

(1992, p.95), relatando depoimentos, assim se expressa:  

 
“A idéia de segurança inclui tranqüilidade, ausência de preocupações; refere-se a um 
bem concreto, a um interesse determinado; não há segurança em abstrato, mas em 
relação à vida, ao patrimônio... Enquanto houver violência, crimes, terrorismo, 
seqüestros, haverá necessidade de segurança. O terror invadiu casas, escritórios e 
fábricas; está nas ruas e nas escolas, terminou com a privacidade de todos (...)” 
(Heringer, 1992). 

 

 

Não é fácil ao cidadão brasileiro, entender a organização policial no Estado 

federativo, tomando por base os conceitos e modelos mundialmente adotados pelos 

países. Em todo o mundo, as organizações policiais são organismos sistêmicos e 

completos, ou seja, executam o ciclo completo de polícia, isto é, ação preventiva e 

ostensiva, que é a base e essência dessa organização. O nosso modelo é pluralista, 

verticalizado e descentralizado, um verdadeiro anacronismo. É um modelo que 

congrega a estrutura federal com a estrutura estadual, sem uma coordenação 

definida e dissociada da segurança orgânica pública e a prestada pelas empresas 

privadas. Na mesma linha, encontramos a organização de segurança orgânica 

universitária, uma vez que o nosso modelo é refém do primeiro, porque depende 

daquele para executar o seu ciclo completo.  

 

 Isso fica claro quando tomamos por base a estrutura e organização 

descentralizada do sistema de segurança pública norte-americana apresentada por 

George Felipe de Lima Dantas, Tenente Coronel da PM-DF.  
 

“No sistema de segurança pública estadual existem as seguintes funções (inclusive 
constituindo carreiras próprias): (i) policial estadual, (ii) policial rodoviário, (iii) policial 
escolar (restrito às instituições de ensino superior), (iv) policial ambiental e (vi) policial 
de parques.” 
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A Escola do Neodefensivismo Social liderada por Marc Ancel, surgida no final 

da II Guerra Mundial, já discutia a necessidade de mudança no enfoque da 

segurança pública. Essa concepção rechaça a idéia de um direito penal repressivo, 

que deve ser substituído por sistemas preventivos. O modelo tradicional brasileiro 

(direito penal e policial) orientado  para a ocorrência, entrou em crise e mesmo assim 

continua sendo o modelo adotado.  Na direção oposta, segue o modelo endógeno de 

segurança adotado pelas universidades federais que se   assemelha  ao   modelo 

norte-americano. Segurança seja pública ou privada, é um assunto complexo que 

abrange as mais diversas áreas e exige conhecimentos técnicos específicos. Todavia 

essa complexidade ainda não é reconhecida pela sociedade.  A maioria da 

população: políticos, pesquisadores, professores, juízes, promotores e até mesmos 

alguns operadores de segurança, confundem  segurança pública com polícia e 

segurança privada com vigilância. Essa visão errada de segurança os leva a 

defender soluções simplistas para problemas que afetam a sociedade.  

 

 A questão de novo modelo de polícia requer discutir um modelo de segurança 

orgânica pública e segurança privada7, uma vez que o tema é fundamental para a 

democracia brasileira, e a sociedade precisa definir o que deseja.  A universidade 

tem um papel relevante nessa discussão, uma vez que o tema  faz  parte  da  sua  

missão,  bem  como  a  sua   própria existência depende da segurança da sua 

comunidade, que na atual conjuntura vem sofrendo com a violência interna e externa. 

Além da existência de mecanismos orgânicos de segurança, que vem respondendo 

aos anseios desta sociedade acadêmica, mesmo com o fracasso do modelo atual de 

polícia. 

 

 Sette (2002, p.31), em seu excelente trabalho Reflexões sobre Segurança 

Pública,  vai além para afirmar que assim como acontece com o futebol, na área de 

segurança não faltam “técnicos” a pontificar sobre o que não sabem. Segundo ele: 

 
 “ainda se pensa nesse país que militares entendem de segurança pública e que 
policiais (sejam eles civis ou militares) entendem de segurança privada. Na verdade, 
com raras exceções, o que temos em profusão são” palpiteiros “e” achólogos “”.  

 
___________________________ 

7  Disciplinada na Lei nº 7.102/1983. 
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O ensinamento extraído nos leva compreender a segurança privada como uma 

extensão da segurança pública. Isso implica em estabelecer que segurança orgânica 

universitária não é segurança privada. 

 Nesta pesquisa identificamos o porque uma universidade federal deve investir 

na sua segurança orgânica, bem como os efeitos de sua ação no entorno do campus.  

Além disso, a pesquisa procurou conhecer os vários modelos de estruturas e  planos 

de segurança implementados nas universidades federais e seus efeitos.  

Preocupados com a defesa do patrimônio público federal, o governo através do 

Decreto nº 85.354, de 1980, unificou as diversas categorias que eram   responsáveis 

pela segurança dos órgãos públicos em uma única categoria funcional. Essa 

categoria passou a ter o nome de Agente de Vigilância. Como exigência para a 

formação desses profissionais, a legislação determinou que após aprovação em 

concurso público e nomeação, os candidatos teriam que passar por processo de 

habilitação em curso de formação profissional promovido pela Academia Nacional de 

Polícia, a mesma academia que forma os policiais federais. Contudo, o mesmo 

tratamento dado à polícia, no tocante à falta de investimentos, foi adotado para os 

agentes de vigilância. 

 A Universidade Federal de Pernambuco, como uma instituição autárquica 

federal, através do Edital nº 05/84-CODERSEL/DASP, contratou para o seu quadro 

de servidores técnicos administrativos em educação,  420 (quatrocentos e vinte) 

Agentes de Vigilância, que somados aos já existentes, totalizavam 450 (quatrocentos 

e cinqüenta) Agentes de Vigilância. Recursos Humanos, agora qualificados e 

capacitados pela ANP – Academia Nacional de Polícia, que entre outras atividades, 

tinham o papel de executar, de acordo com as normas e regulamentos, o 

policiamento interno dos edifícios ou áreas públicas.  

Como a UFPE, outras universidades contrataram servidores da área de 

segurança, contudo, não foi assegurado a está área tão importante para qualquer 

instituição, uma estrutura que permitisse assegurar a comunidade universitária uma 

permanente sensação de segurança. Principalmente porque naquela época, já se 

diagnosticava a crescente onde de violência, principalmente nos Campi Universitário, 

uma vez que estes ao longo dos anos ficaram ilhados por cinturão populacional, hoje 

considerado de alto risco, pelas autoridades de segurança. No caso da UFPE, são 
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vinte8 comunidades que estão localizadas no entorno e a Secretaria de Defesa Social 

classifica uma delas  como a segunda mais violenta do Estado de Pernambuco. 

Durante longo período, o Estado brasileiro mostrou-se incapaz de assegurar 

satisfatoriamente alguns dos direitos fundamentais do cidadão numa democracia: 

liberdade de ir e vir, a inviolabilidade do domicílio, a propriedade, a integridade física 

e a vida. Não havia e continua a não haver solução governamental para um problema 

que é nacional – a segurança. O Estado relegou a solução do problema à iniciativa 

individual dos que podiam pagar segurança privada e condomínios fechados, o que 

notoriamente teve eficácia muito baixa. Quanto às universidades, que se configuram 

como cidade universitária e até  apresentam os mesmos problemas das capitais, 

sofreram e sofrem um impacto mais forte.  

O sentimento de insegurança da população perante a violência e o fracasso do 

Estado em cumprir o seu papel previsto no art. 144, da Constituição Federal, de 

garantidor da segurança pública, chegaram às universidades federais. 

 Esse temor tem resultado na busca por medidas de segurança que abrangem 

todos os sistemas e elementos de proteção, dispositivos, atividades, técnicas e 

aplicações empregadas na proteção de pessoas e patrimônio contra riscos, sejam 

elas próprias, privadas ou públicas. A proteção interna de uma organização é 

responsabilidade da direção, ela tem o caráter endógeno. A proteção externa é 

responsabilidade e dever do Estado, o seu caráter é exógeno. 

A universidade pública é uma organização complexa, e suas ações tornam-se 

objeto de estudo por vários segmentos do Estado, entre esses, outras instituições 

públicas. O cenário que se apresenta é de intensa busca por soluções de problemas 

sociais, e a segurança universitária pública apresenta lacunas, que necessitam seja 

apontada a “solução” para a melhoria do seu desempenho, frente à ausência de 

políticas  públicas integradas nesta área.   As ações de segurança implantadas pelas 

universidades federais necessitam atender aos seus objetivos mesmo com a 

ausência do Estado.   

_______________________ 
8Campo do Banco – Caxito – Favela dos Macacos – Delmiro Gouveia – Favela Arraes – Favela dos Lotes – Asa Branca  
Roda de Fogo – Planeta dos Macacos – Vietnam – Kaiara – Skaylab I – Skaylab II – Santa Marta I – Santa Marta II 
Airtonenna - Escorregou ta Dentro – Suvaco da Cobra – Ninho da Cobra e Detran (essa última a mais violenta). 



 

  

23

 

 O estudo detectou as possibilidades e as limitações das seguranças orgânicas 

em universidades federais frente a ausência do setor público nesse campo. 

Entendem-se como possibilidades uma gama de possíveis benefícios e contribuições 

que são esperadas delas a universidade que a criou, bem como a outras 

universidades e a sociedade. Também, apresenta o porquê uma universidade federal 

deve ou não  investir na segurança orgânica. Além disso, identificou as formas de 

atuação dessas seguranças, suas ações no combate à criminalidade, bem como o 

seu papel de transmissão de informações educativa e propulsora de questões de 

pesquisas, que serão utilizadas tanto no âmbito interno quanto no externo, que 

ajudam nos resultados das políticas públicas de segurança. Isso fica comprovado na 

pesquisa encomendada pela Prefeitura da Universidade Federal do Rio de janeiro ao 

Departamento de Engenharia Naval da mesma universidade, em virtude da 

criticidade e vulnerabilidade das guaritas utilizada  pelas seguranças orgânica e 

terceirizada. A função da pesquisa aplicada era  possibilitar a produção de guaritas 

que resistissem ao impacto de armas de grosso calibre, produto similar, só era 

produzido pela iniciativa privada e com um custo muito elevado. A pesquisa da UFRJ 

para o cliente UFRJ culminou numa redução de custos na ordem de 50%. O teste de 

impacto na guarita resultado da pesquisa foi processado pela Marinha do Brasil, que 

foi aplicado um teste muito rigoroso no produto. O resultado foi excelente, gerando 

uma confiabilidade de tal proporção que a Marinha encomendou o mesmo produto 

para aplicação nas suas embarcações. 

 Fatores tais como: tamanho da organização, número da população interna, 

tipo de atividade, localização, vulnerabilidade, investimentos, formação e capacitação 

dos vigilantes,  ditaram a característica e estrutura da unidade organizacional 

responsável pela segurança endógena. Foi adicionado a esse, o Plano de Segurança 

Institucional e sua interação com a segurança exógena. 
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 A segurança pública é, na atual conjuntura, um desejo ardente da sociedade 

que o Estado não vem proporcionando. 

Essa pesquisa, pois, busca mostrar como funciona a segurança orgânica na 

UFPE em comparação com a UFRJ, UFMG, UFV, UFSC, UFRGS, UFPA,  UFAL, 
comparando as virtudes e defeitos das estruturas de segurança dessas IFES, além 

de propor a criação de uma estrutura básica  de segurança ideal para uma 

universidade federal. 

Algumas suposições podem ser levantadas:  

 

• A universidade federal é uma organização com característica diferenciada; ela é 

uma espécie de cidade inserida num perímetro metropolitano, com índices elevados 

de violência. Sua população é composta de servidores (docentes e técnicos 

administrativos em educação), alunos, população do entorno e outros que utilizam 

todos os serviços oferecidos, como bancário, hospitalares, acadêmicos, de pesquisa, 

correios, teatro etc. O fluxo de pessoas exige um serviço público de segurança que 

de fato garanta a segurança da pessoa e do patrimônio. Como o Estado passa por 

uma crise na área de segurança, a universidade deve cobrir essa lacuna, para tanto 

necessita de uma estrutura básica de segurança e pessoal qualificados.   

• A segurança orgânica universitária tem como papel defender a segurança pessoal, 

o patrimônio físico, cultural e tecnológico das universidades federais: trata-se de fato 

de  uma  polícia interna, mesmo não sendo reconhecida pela legislação brasileira.  

 

 

 

 

 



 

  

25

Quadro Teórico: 
 
 

 Na atual conjuntura, com a crise do aparelho de segurança do Estado, e 

conseqüentemente o aumento no nível de violência, é preciso repensar o papel e as 

condições de trabalho dos vigilantes das universidades federais. Proteger o 

patrimônio da universidade, função originária e precípua dos operadores de 

segurança esculpida nos Decretos nºs 72.950/19739 e 85.354/198010. na atual 

conjuntura, passou a integrar as suas atividades, o contido na CBO – Classificação 

Brasileira de Ocupação de 2003 que, de acordo com as atribuições atualizadas, 

compete a esses operadores de segurança a proteção à comunidade acadêmica e 

ao patrimônio da universidade. Para isso, exige-se o emprego de recursos e atenção 

especial a essa unidade. E, essa atenção especial, se insere na determinação de 

instituir uma estrutura que se coaduna com o papel ipso facto da instituição no 

tocante a área de segurança. 

 Dentro do marco legal de instituir uma segurança orgânica é  peculiar 

interesse do administrador em garantir a ordem pública dentro da sua estrutura de 

competência. O ensinamento de Meirelles(1993), afirma: “o que define e caracteriza o 

peculiar interesse inserido no dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município 

sobre o estado ou da união”. Poderíamos acrescentar ao ensinamento do administrativista 

a  universidade como instituição que de acordo com o Art. 207 da Constituição, 

concede-lhe autonomia para decidir o seu modelo de segurança orgânica. 

 

 

 

 

____________________________ 

9 Dispõe sobre o Grupo – Outras Atividades de Nível Médio, a que se refere o § 2º da Lei nº 5.645/1970. 
10   Inclui a Categoria Funcional de Agente de Vigilância no Grupo – Outras Atividades de Nível Médio. 
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Ao escrever as Polícias Norte-Americanas, Dantas explica: 

 “É bastante significativo o número de instituições e indivíduos atuando em prol da 
manutenção da lei e da ordem nos Estados Unidos da América (EUA). Em todos os 
níveis de organização política norte-americana (municípios, condado, estado e 
federação) , existem organizações de natureza policial, afora os departamentos 
autônomos e que atuam em áreas específicas da segurança pública (conjunto 
residenciais, ferrovias, sistemas metropolitanos, aeroportos etc...)”. 

 

A professora Wrana Panizzi (2004) que exerceu a presidência da Associação 

Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, 

define com toda a clareza que o papel do Agente de Segurança é defender a 

segurança pessoal, o patrimônio físico, cultural e tecnológico das universidades 

federais. Isso reforça que o papel dos Vigilantes11 vai além da segurança, ele se 

insere no conceito de Defesa Patrimonial, no âmbito das universidades, que equivale 

no âmbito do Estado à Defesa Social. Os campi universitários federais, por serem 

verdadeiras cidades, apresentam as mesmas necessidades de um município. A 

grande diferença entre essas “cidades”, são que as primeiras, além de receber 

demandas das segundas pelos seus serviços, sofrem com os problemas sociais  

como a criminalidade e a violência não solucionadas pelas prefeituras. 

  É aspecto dramático do problema do crime no Brasil que ele venha a ser 

objeto da atenção dos governantes somente quando ultrapassa os limites estruturais 

aos quais está tradicionalmente confinado.  Quando se estende à classe média, alta, 

a zonas nobres e a universidade pública, imediatamente soam os alarmes da mídia e 

a indignação das elites atingidas. Nesse momento as pessoas põem-se a especular a 

respeito  das  causas da  criminalidade e da violência a fim de combatê-las. Com 

certeza, um caminho é a organização de um aparelho que dentro do limite 

universitário consiga fazer frente ao inimigo. Esse aparelho é a segurança orgânica 

da universidade com um formato policial, em substituição ao formato meramente 

patrimonial.  

 

________________________ 

11Nomenclatura dada ao empregado contratado para a execução de atividades de vigilância patrimonial, transporte de valores e 
segurança privada, conforme Decreto nº  89.056/1983 e adotada pela Lei nº 7.596/1987. 
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A Lei nº 7.596/198712, que implementou a carreira dos servidores das 

instituições federais de ensino, pecou quando através do Decreto nº 94.664/198713, 

equiparou os servidores ocupante da categoria funcional de Agente de Vigilância, ao 

empregado contratado para executar simplesmente atividades de vigilância. As 

atividades desenvolvidas pelos agentes de vigilância, de acordo com o Decreto nº 

85.354/1980, vão além das estabelecidas no Decreto nº 89.056/1983, que 

regulamentou a Lei nº 7.102/1983: “dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, 

estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram 

serviços de vigilância e transporte de valores e dá outras providências.” 

 No caso das IFES brasileira, o modelo adotado deveria ter como paradigma os 

“Campi Police” norte-americano, uma vez que aquele surgiu pela emergência da 

manutenção da ordem pública, incluindo ocorrências na área da Lei e da ordem nos 

campi. O  operador dessa ordem era o guarda de vigilância, que como o da 

universidade federal brasileira, não tinha como operacionalizar uma atividade 

eminentemente policial. Isso, em virtude daqueles guardas não terem uma formação 

adstrita a essa necessidade emergencial, eram flagrantemente despreparados para 

lidar com tais situações e os efetivos policiais estavam engajados em outras 

ocorrências e não eram capacitados para o ambiente acadêmico. Essa situação é em 

parte diferente da estrutura brasileira, uma vez que os nossos Agentes de Vigilância, 

atualmente Vigilantes, tinham formação pela ANP – Academia Nacional de Polícia, 

tendo esta um viés para o ambiente acadêmico. Os nossos operadores de segurança 

ao contrário daqueles, eram preparados para o serviço policial acadêmico. 

 

 

 

 

________________________ 

12Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 200 e dá outras providências. 
13Aprova  o Plano Único de Classificação e Retribuição de cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596/87. 
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 O conceito de segurança é difuso e o termo aplicável a várias situações, 

conforme apresentam, redundantemente, alguns dicionários14, sumariando em: 

“...situação do que está seguro; afastamento de todo perigo; qualidade/caráter de 

uma coisa ou pessoa em que se pode confiar, sobre a qual ou sobre quem se pode 

contar de maneira certa...”. 
 
 
 Kahn (1999) defende a expressão “vigilância”, segunda a qual os “seguranças” são 

chamados de vigilantes; alerta para não se confundir com o termo “vigia”, cuja 

atividade é voltada mais para proteção de bens materiais. A defesa apresentada por 

Kahn não se coaduna em nível de expressão as atribuições dos operadores de 

segurança das universidades, pelo fato desses exercerem atribuições que vão além 

das especificadas pela Classificação Brasileira de Ocupação – CBO, instituída pela 

Portaria nº 397/2002 – do Ministério do Trabalho e Emprego, essas se coadunam 

com atividades de policia. 
 

 Refletindo sobre a insegurança pública e sobre o novo papel atribuído à 

segurança orgânica universitária, concluímos que a segurança pública deixa de ser 

responsabilidade exclusiva de polícia para ser encargo de todas as instituições. 

Em sua análise da “política de prevenção integrada sobre segurança”, Neto 

(2005) observa que ela caracteriza-se pela diversificação das respostas sociais e 

governamentais aos problemas do crime e da violência. Não existindo ator social 

excluído da responsabilidade na gestão da segurança no espaço urbano. O tema 

segurança deixa de ser matéria específica do sistema de justiça para converter-se 

em finalidade transversal e integrada envolvendo diversos atores e espaços de 

reflexão e socialização. 

 

 

 

_______________________ 
14Aurélio, do MEC e Dicionário Jurídico. 
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Quadro Metodológico 

 

 Visando esclarecer os fatores que contribuem para a diminuição de 

ocorrências na área de segurança e defesa patrimonial na UFPE, serão mostrados o 

tipo de pesquisa adotado, o universo, a amostra e os sujeitos objeto da pesquisa. 

Também será apresentada a forma como os dados foram  coletados, assim como as 

possíveis limitações do método. 

 

Tipo de Pesquisa 

 Essa investigação foi realizada de modo descritivo e explicativo do fenômeno 

da segurança, na medida em que foram caracterizadas as seguranças orgânicas das 

oito universidades federais, esclarecendo sua importância e seu papel dentro da 

atual conjuntura de violência. O método de pesquisa utilizado foi bibliográfico, 

destacando alguns autores como: Sette (2002), Mandarini (2005), Dantas (2006), 

Zaverucha (2003) e outros estudiosos do tema Segurança. 

 

  Essa pesquisa também adotou o método documental por ter sido  balizada 

principalmente pela Lei nº 8.863/199415, que altera a Lei nº 7.102/1983 a qual dispõe 

sobre segurança, combinado à  Lei nº 11.091/200516, esta, que por sua vez, trata dos 

servidores técnicos administrativo em educação das instituições federais de ensino, 

seus decretos e pareceres e de campo, onde foram entrevistados gestores da área 

de segurança,  

 

 

 

 

_______________________ 

15Altera a Lei nº 7.102/1983. 
16 Estrutura o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação das IFE. 
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Universo 

A pesquisa foi realizada a partir da coleta de dados de 08 universidades 

federais, que têm estruturas e mecanismos de seguranças próprios. A amostragem 

efetivamente analisada, cujo critério foi ser um modelo que vem dando bons 

resultados, ficou circunscrita à Universidade Federal de Pernambuco. A UFPE vem 

adotando um chamado Plano de Segurança Institucional – PSI. A escolha da UFPE 

como amostra ocorre porque ela detém o maior quadro próprio de Operadores de 

Segurança e vem adotando uma política, de qualificação e capacitação destes 

Operadores que trabalham integradamente com os aparelhos de segurança do 

Estado, ações previstas no PSI – Plano de Segurança Institucional desde 2004. 

Coleta de Dados 

 Pesquisa Bibliográfica 
 
  Pois tivemos como principal fonte de investigação livros, artigos, 

dissertações e outras fontes acessíveis ao público em geral. Fez-se, também, uma 

ampla pesquisa na internet, pois há sites que tratam deste tema. Tais fontes foram 

utilizadas de forma sistematizada e estruturadas, fornecendo instrumental analítico 

para o desenvolvimento da pesquisa. Com relação às fontes secundárias, os 

cuidados necessários foram adotados, a fim de poder assegurar a credibilidade e a 

pertinência necessárias. 

 Pesquisa Documental 

  Foram estudados a Constituição Federal, as Leis nº 3.780/196017, nº  

6.972/198118, nº 6.998/198219, nº 7.102/1983, nº 8.863/1994, nº 7.596/1987, nº 

9.632/199820 e nº 11.091/2005. Os Decretos nºs 72.950/1973, 85.354/1980, 

85.685/198121 e 86.242/198122, todos ligados ao serviço público federal e as 

universidades federais. 

_______________________ 

17 Dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo da União . 
18 Fixa retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância. 
19 Fixa retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância. 
20  Dispõe sobre a extinção de cargos do Agente de Vigilância e outros. 
21 Inclui  parágrafos  no Decreto nº 85.354/1980. 
22Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 85.354/1980, referente a Categoria Funcional de Agente de Vigilância. 
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Pesquisa de Campo 
 
 
 Foram aplicados questionários, que foram respondidos pelos gestores de 

segurança membros da Comissão Nacional de Gestores de Segurança das 

Instituições Federais de Ensino. 

 

 Procuramos os gestores para que a entrevista fosse feita em contato direto, 

visando a uma melhor acuidade nas respostas, além de permitir uma boa sintonia 

entre entrevistador e entrevistado. 

 

 Esse estudo de caso apresenta de forma clara, como as universidades 

federais vêm enfrentando a violência e a insegurança nos seus campi.  A violência é 

tratada como uma doença contagiosa; no caso da violência, a doença é a desordem 

da estrutura do aparelho de Estado que induz à impunidade e requer das 

universidades um novo modelo de segurança. 

 

 No âmbito do presente trabalho o Capítulo 1 apresentará o retrato da 

segurança orgânica em oito universidades federais, partindo dos seus antecedentes 

históricos até chegar ao modus operandi. 

 

 O Capítulo 2  apresenta um modelo de organização orgânico de segurança 

para as universidades federais. Neste capítulo estarão  anunciadas as concepções 

de segurança orgânicas não como segurança meramente patrimonial, mas como 

participante efetiva da segurança pública dentro dos limites legais, haja vista  sua 

abrangência de atuação e os seus efeitos na sociedade.  Por fim, apresentamos uma 

estrutura para a realidade brasileira, na qual as seguranças orgânicas federais das 

universidades se enquadram no modelo norte americano de “Campi Police”. 
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Capítulo 1 
 

 

O Retrato da segurança em oito universidades federais: 
seus antecedentes históricos e modus operandi. 
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1.1 – Antecedentes históricos  
 
   
 A Lei nº 3.780 – de 12  julho de 1960, dispõe sobre a classificação de Cargos 

do Poder Executivo Federal.  Nesta classificação são estruturados vários cargos 

vinculados a área de segurança.  Entre os quais - Aqueles relacionados ao serviço 

policial: Censor; Perito Criminal; Escrivão de Polícia; Escrevente de Polícia; Oficial de 

Diligência; Delegados de Polícia; Comissário de Polícia; Inspetor de Polícia Política; 

Detetive; Investigador; Policial Especial; Agente de Polícia Marítima e Aérea; Guarda 

Civil, e os cargos relacionados a segurança patrimonial: Inspetor de Guardas; 

Guardas; Inspetor de Vigilância; Auxiliar de Vigilância; Fiscal de Vigilância; Guarda 

Noturno; Rondante; Vigia; Vigia Noturno; Vigilante; Vigilante de Enfermaria; Guarda 

de Polícia e Guarda Vigilante. 

 

 Em 1970, a Lei nº 5.645 – de 10 de dezembro, extingue o Plano de 

Classificação instituído pela Lei nº  3.780/1960 e estabelece as diretrizes para a 

Classificação de Cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais. A nova 

estrutura agora implementada classifica os cargos em dois níveis. Um denominado 

de Cargo de Provimento em Comissão, congregando os cargos de Direção e 

Assessoramento Superior, e o outro denominado de Cargo de Provimento Efetivo, 

congregando 10 (dez) grupos, com suas categorias funcionais.  Nesse cargo efetivo, 

figura um grupo denominado Policial, que recebeu todas as funções relacionadas ao 

serviço policial conforme constava da legislação extinta, que passaram a ter a 

denominação de categoria funcional.  

 

Somente em 1980, através do Decreto nº 85.354, de 12 de novembro, foi 

incluído no Decreto nº 72.950, de 1973, que dispõe sobre o Grupo - Outras 

Atividades de Nível Médio, a que se refere o artigo 2º, da Lei nº 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970, os cargos de Inspetor de Guarda  e de Guardas, bem como os 

de atividades idênticas, embora com denominação diferentes, classificados na Lei de 

1960, relacionados com a segurança patrimonial, que foram extintos e que agora 

foram transformados na categoria funcional de Agente de Vigilância.  
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  Com a nova estrutura, que procurava assegurar nas diretrizes, uma categoria 

que tenha como missão prover a segurança física das instalações da União, bem 

como a segurança dos servidores e usuários.  Esse formato era bem próximo da 

estrutura utilizada pela General Services Administration do governo federal do 

Estados Unidos da América, através dos Agentes Federais de Vigilância. A grande 

diferença é que este serviço de proteção federal não é uma organização policial 

propriamente dita, mas sim uma organização de segurança patrimonial com poder de 

polícia. Diferente do modelo brasileiro, adotado em 1980 pelo Decreto nº 85.354/80 

que não tem esse poder. Contudo, recebeu atribuições com  característica similar. 

   
trabalhos de vigilância e fiscalização interna e externa de edifícios e áreas públicas, 
suas vias de acesso, bens e instalações, veículos ou embarcações, volumes e cargas, 
bem como serviços de disciplina de pessoas internadas em estabelecimentos oficiais.  
 

 
 

Os diversos órgãos federais (Ministérios; Institutos; Procuradoria Geral da 

Republica, Departamentos, Fundações, Escolas, Universidades Federais, Poder 

Legislativo e Judiciário), contrataram servidores para essa categoria funcional. O 

ingresso na Categoria Funcional foi disciplinado através do Decreto nº 85.354/1980, 

posteriormente alterado pelo Decreto nº 85.685/191, far-se-á mediante concurso 

público de provas e subseqüente habilitação em curso de formação profissional 

promovido pela Academia Nacional de Polícia. O Poder Legislativo, bem como o 

Poder Judiciário, através de legislação que tratavam de Planos de Carreira, 

transformaram a Categoria Funcional de Agente de Vigilância, em Agente de 

Segurança, e criaram uma nova categoria, agora de nível superior, denominada de 

Inspetor de Segurança. Com a Constituição de 1988, fundamentado inciso IV do 

Artigo 51, a Câmara dos Deputados organiza sua polícia. Esse fato resultou na 

transformação dos Cargos de Agente de Segurança e Inspetor de Segurança, em 

Agente de Polícia da Câmara e Inspetor de Polícia de Câmara. Na mesma direção, 

seguiu o Senado Federal, que através da Resolução nº 59, de 05/12/2002, cria a 

Polícia do Senado Federal. A Resolução regulamenta o artigo 52, inciso XIII, da 

Constituição Federal. Na mesma linha de estruturação, vem o Judiciário, que através 

de emenda a PEC Nº 29/2000, vem propor o mesmo tratamento previsto para o 

Poder Legislativo. 
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 Os demais órgãos do Poder Executivo, excetuando as Instituições Federais de 

Ensino, continuaram com o Cargo de Agente de Vigilância. Contudo, em 1998, 

através da Lei nº 9.632, que tratou da extinção de vários cargos, esses foram 

incluídos na condição de Cargos extintos (aqueles que estavam vagos) e em 

extinção (aqueles que forem vagando).   O entendimento geral era que os cargos de 

vigilantes das instituições federais de ensino, também estavam incluídos nesse rol de 

cargos extintos e em extinção,  o que provocou a não realização de concursos, 

resultando na diminuição de Operadores de Segurança nas instituições.  

 

Algumas terceirizaram a complementação dos quadros, outras adotaram a 

segurança eletrônica como o único modelo operacional e poucas, como a UFPE 

continuam com o quadro próprio. Em 2005, em virtude das pesquisas para esse 

trabalho, conseguimos provar junto à administração superior da UFPE, após 

provocação à Procuradoria Federal, que os cargos de vigilantes adstritos à Lei nº 

7.596 não foram relacionados pelo legislador na condição de cargos extintos ou em 

extinção. No caso das IFES, em 1987, com o advento da Lei nº 7.596, a Categoria 

Funcional de Agente de Vigilância foi transformada em Vigilante. Essa transformação 

equiparou os servidores que tiveram uma formação na esteira policial, a profissionais 

submetidos à Lei nº 7. 102/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos 

financeiros e normatiza a constituição e funcionamento de empresas de segurança 

privadas que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores. Em janeiro 

de 2005, com a edição da Lei nº 11.091, o Cargo de Vigilante, foi classificado numa 

ordem de nível elevado, pela sua importância na atual conjuntura de violência por 

que passa a sociedade brasileira. A legislação de 2005 introduziu um mecanismo 

denominado racionalização, no qual existe a possibilidade de mudança na 

nomenclatura, passando a denominação a ser Agente de Defesa Patrimonial. Essa 

mudança é motivada pela nova atribuição, que vai ser objeto de regulamentação 

através de Decreto. A nova atribuição é:  

 

 

 

 
“Executar atividades de defesa patrimonial; investigar as anormalidades observadas 
no seu período de trabalho e solicitar ou tomar as devidas providências; providenciar 
imediatamente, em caso de sinistros, desvios, roubos ou invasões e, no sentido de 
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evitar maiores conseqüências, a comunicação com órgãos ou autoridades 
competentes; portar arma, observar as ordens e as normas de serviços, emanadas de 
seu superior imediato; comunicar, imediatamente, ao seu superior imediato a 
ocorrência ou fato que lhe cause estranheza; atuar em postos de serviços instalados 
nas entradas, portarias e vias de acesso, com a missão de garantir as propriedades, 
instalações, pessoas, dependências e o que for incluído nos planos de segurança ou 
instruções reguladoras sobre a execução do serviço; observar o que ocorre em seu 
período de vigilância, interna e externa, em especial portas, cadeados, pessoas 
estranhas ao serviço ou mesmo funcionário fora de seu horário de trabalho; dirigir 
veículos necessários à execução de suas atividades”. 
 

 
Contudo, o comportamento das taxas de homicídio nas Regiões 

Metropolitanas do Brasil, que em 1980 era de 19,0  por 100 mil habitantes, saltou 

para 46,0 em 2002. Um aumento de 142.10%, como mostra o Gráfico 1. O que exige 

uma nova estrutura de segurança publica. 
Gráfico 1 

 
 

 Uma comparação internacional realizada pela SENASP/MJ, envolvendo 39 

países, o Brasil se posicionou, em 2002, como o sexto país com maior taxa de 

homicídios dolosos (23.5 ocorrências por 100 mil habitantes). Neste ano, África do 
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Sul, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Equador possuíram taxas superiores a do Brasil. 

Em outra comparação internacional, também realizada pela SENASP/MJ, entre as 15 

cidades com maiores taxas de homicídios, 7 cidades são brasileiras. 

 

 O mais grave é que segundo os dados registrados pelas polícias civis (Quadro 

1.1) o total de vítimas de homicídios foi de 40.630, enquanto os dados registrados 

pelo Ministério da Saúde chegam a 51.037 vitimas. Nem a burocracia do nosso 

modelo de segurança vem sendo utilizado de forma eficiente, uma vez que nesse 

modelo todos os atos, decisões, normas de serviços etc. devem ser devidamente 

arquivados, a fim de que, a qualquer momento, se   possa contar com elementos 

informativos indispensáveis às decisões mais racionais, tendo em vista precedentes 

ocorridos. Se os procedimentos administrativos não têm eficácia, o que falar do 

operacional. O retrato foi apresentado pela imprensa, com o tema: O crime ataca São 

Paulo, no período de 12 a 15 de maio de 2006, pois foram mais de 251 ataques às 

bases da Polícia (militar –civil- rodoviária federal), Guarda Metropolitana, Bombeiros 

– Bancos etc. Os números de mortos foram mais de 170, e desses mais de 50 eram 

policiais, foi uma verdadeira caça a policiais. A sociedade teve que se submeter as 

determinações do crime organizado. Os aparelhamentos  utilizados pelos operadores 

do crime eram armas tecnicamente superiores,  às utilizadas pelas policiais.  O Plano 

Nacional de Segurança foi mais uma vez testado e não funcionou. Segundo o Jornal 

da Globo do dia 16 de maio, o governo teve que fazer um acordo com o criminoso 

Marcola. Logo depois cessaram as ocorrências.  
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Quadro 1.1 

 
  

 

Tudo isso tem reflexo nas universidades federais, uma vez que o modelo atual 

de segurança pública, prevista na Constituição é nitidamente ineficiente e conflituoso 

com a Lei nº 9.632/1998. O modelo de segurança anteriormente previsto na Lei nº 

3.780/1960 e alterada pela Lei nº a Lei nº 5.645 /1970, era bem mais atualizado, do 

que o instituído pela atual Constituição Federal. Para complicar ainda mais a situação 

de insegurança nas universidades federais, é sancionada a Lei nº 9.632/98, que de 

forma equivocada, tanto no tocante a redação quanto ao mérito, coloca em extinção 

todos os cargos de segurança orgânicos dos órgãos federais relacionados no Anexo I 

que se encontravam vagos naquele ano, e em extinção os relacionados no Anexo II. 

Os cargos referentes às universidades federais não foram relacionados no segundo 

anexo, contudo, esses tiveram o mesmo tratamento que os relacionados, ou seja, 

foram extintos na medida que vagaram. A crise foi crescendo à medida que essa 
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extinção não implicou em realização de concursos para suprir essa vacância. 

Algumas universidades substituíram parte ou o todo do seu quadro orgânico extinto 

por serviço terceirizado. Outras como a UFPE, permanecem com um quadro reduzido 

e sem serviço terceirizado.  Essa legislação em muito difere do modelo norte-

americano. 
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1.2 -  Modus operandi das universidades pesquisadas 
 
 
 
  
 Desde 2003, participei ativamente de assuntos relacionados a segurança 

orgânica da Universidade Federal de Pernambuco, tendo escrito junto com mais dois 

colegas da instituição, princípios básicos para formulação de um plano de segurança 

para a UFPE. É preciso ressaltar que esta universidade se insere num contexto 

geográfico, considerado de alta violência pelas autoridades de segurança. O produto 

desse trabalho que teve início em 2003 foi a elaboração de um Plano de Segurança 

Institucional – PSI. Esse produto foi resultado de um estudo especifico para uma 

instituição de ensino superior que apresenta toda uma similitude da crise atual de 

segurança pública vivida no Estado brasileiro. Essa crise tem causas conhecidas, 

como a desigualdade social e a falta de políticas públicas em áreas essenciais como 

educação, saúde, emprego etc. Transfere a responsabilidade pelos efeitos, para a 

segurança pública. Temos uma causa que é uma intercessão nas diversas unidades 

da federação, que tem tratamento diferenciado, o que resulta na ineficiência do 

processo operacional e na ineficácia do resultado. Cabe o ensinamento de Dantas 

(2005): “A insegurança e o seu contexto. Segurança pública, na verdade, é parte de um continente 

maior, o da defesa social23, que inclui vários outros setores da gestão pública.”.  

 

O Estado brasileiro deve adotar um modelo de segurança que atenda a causa 

e os efeitos como uma intercessão do todo e para o todo. O modelo deve ser único, 

assegurando as especificidades das unidades federativas. Num contexto 

praticamente idêntico, encontramos diferentes procedimentos tanto no aspecto 

administrativo, quanto no operacional por parte das estruturas de segurança das 08 

(oito) universidades objeto desta pesquisa.  Na instituição universitária federal, um 

problema de difícil solução, segundo opinião geral, é a questão da insegurança, 

decorrente dos níveis de violência presentes dentro e fora dos campi. Isso leva a 

comunidade universitária, pais e toda a sociedade a ficarem cada vez mais atônitos 

com o nível de violência extra e intramuros. Em   algumas universidades, nem muros, 

_______________________ 

23Inclui, entre outras atividades, a prestação de serviços de segurança pública e de defesa civil. . 
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 nem grades, nem qualquer tipo de segurança parecem deter a violência. Contudo, 

encontramos outras que parecem ter descoberto uma solução. Tal como na 

sociedade nas universidades federais as situações potencialmente geradoras de 

violência são permanentes, e não penas conjunturais. Como os campi estão 

localizados em áreas de alto nível de violência e as sistemáticas produtivas das 

instituições são idênticas, pressupõe um modelo gerencial básico unívoco, que 

complementado com as especificidades da cada universidade, resultem num modelo 

orgânico que possibilite uma sensação de segurança por parte da comunidade 

universitária. 

 
 
 O que podemos observar  através dos instrumentos de levantamento de 

informação: entrevista – questionário e observação pessoal, foi uma cópia fiel do 

modelo do aparelho policial do Estado brasileiro e de sua constante reclamação por 

mais equipamentos e operadores de segurança. É velha lógica brasileira que aponta 

a falta de policiais e não de polícias como solução para a crise crescente.  

 

 A primeira reclamação é nitidamente correta, principalmente em virtude da 

inovação dos processos tecnológicos, que são incorporados pelos instrumentos de 

trabalho. No tocante á  segunda reclamação, por mais Operadores, não basta tão 

somente a contratação de mais Operadores de Segurança, pois não teria 

consistência operacional, porque mais vigilante sequer minimizaria o problema 

interno, uma vez que a causa não é pontual e sim de Estado. Segundo Dantas 

(2005), os índices brasileiros de policiais por habitantes são semelhantes aos 

apresentados pelos norte-americanos. A diferença é que nos EUA existem mais de 

17 mil polícias e no Brasil são apenas cerca de 58.  Ainda na palestra proferida no II 

Seminário Internacional de Segurança Pública, realizado em Recife na UFPE (2006), 

ele faz a seguinte comparação:  

 

“É interessante comparar a situação brasileira com a norte-americana, em termos 

de proporção de policiais por habitantes, população total e número de instituições 

policiais. De acordo com o índice citado por Newman e Howard i[i] , os EUA teriam, 

em 1994, data de citação do índice, um policial para cada 300,06 habitantes. Isso 

corresponderia, em números atuais, a 987.837 policiais, considerando a atual 

população total norte-americana de 296.410.404 habitantes (estimativa do "U.S. 
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Census Bureau" para a população total em 1º de julho de 2005, publicada em 4 de 

agosto de 2006 1[1]). Fazendo um caminho computacional inverso, utilizando o total 

de policiais brasileiros apontado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(Senasp) do Ministério da Justiça em 580.690 indivíduos1 [2] para o ano de 2003, vis-

à-vis uma projeção de população total de 176.876.251 habitantes para aquele 

mesmo ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

teríamos uma relação de um policial para cada 304,6 habitantes, índice, portanto, 

bastante próximo do norte-americano (de um para cada 300,06 habitantes). A 

grande conclusão é a de que o Brasil, com menos de uma centena de organizações 

policiais (58 mais precisamente), possui a mesma proporção de policiais por 

habitantes que a de um outro país com mais de 18 milhares de instituições policiais” 

 

 

O que facilitaria a presença preventiva dos operadores é tão somente uma 

distribuição por áreas, uma política efetiva de ocupação do espaço, e nesse 

momento, fica evidente que os campi universitários são áreas urbanas, como cidades 

– municípios, com características  especiais, que necessitam ser ocupadas por uma 

instituição policial, o que os levam à necessidade de terem constituído aparelhos 

orgânicos de segurança que superem o aparelho de Estado tradicional.  

 

Não serão meramente polícias, mais uma polícia universitária, que diferente da 

existente no Estado, será uma organização policial de ciclo completo. Isso evitaria a 

retirada da polícia tradicional do espaço urbano comum, quando da necessidade de 

ação preventiva, ostensiva ou corretiva.  Esse modelo foi adotado pelas casas 

legislativas: Câmara dos Deputados e Senado Federal, que organizaram as suas 

polícias de  ciclo completo.  

 

 A solução operacional para cada universidade depende de um sistema 

integrado de segurança pública, no qual cada ente jurídico entraria com  sua parcela 

dentro no processo de transformação.    
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 Passaremos agora a conhecer a estrutura orgânica das oito universidades 

federais. Sua extensão, número da comunidade universitária, número da população 

do entorno, número e tipo  de operadores de segurança, a sua capacitação, sua 

estrutura e suas unidades especiais, instrumentos de trabalho, ocorrências, taxa 

média de crimes intencionais letais da capital onde se localiza a universidade. 

 

 

 

 

 
1.2.1 – Universidade Federal de Alagoas - UFAL 
 

A Universidade Federal de Alagoas - Campus A. C. Simões, localizada na BR 

104 - Norte, Km 97, Cidade Universitária - Maceió - AL, CEP 57072-970. Apresenta 

uma área total de 2.100.000m2 , sendo 128.034m2  de área construída. No seu 

entorno são localizadas 08 comunidades com razoáveis índices de violência que 

utilizam os serviços da instituição. A comunidade universitária tem um total de 13.449 

pessoas. O orçamento mensal destinado à segurança terceirizada chega a R$ 

151.257,46 (Cento e cinqüenta e um mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta 

e seis centavos). A segurança da gestão das áreas e instalações consiste na adoção 

de medidas e procedimentos de proteção de caráter geral, operacionalizado através 

de um conjunto de dispositivos técnicos – sistema de segurança eletrônicos, 

composto de três partes: sensor – central de processamento e central de 

monitoramento, que  acusam os eventos e acionam patrulhas motorizadas. Todo 

esse sistema é terceirizado, uma vez que no quadro de pessoal da universidade não 

constam servidores da área de segurança. 
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A UFAL está localizada na cidade Maceió, inserida numa região que apresenta 

o seguinte quadro de violência. 

Mapa 3 

 

Gráfico 2 
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Quadro 1.2 
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Gráfico 3 

 

 

Quadro 1.3 

Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 
DE 

RISCO 
DO 

LOCAL 
ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

69,5 0 05 16 Postos NÃO SIM** NÃO SIM*** DSG - CD 49 70 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
*** Um posto. 
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1.2.2 – Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
 
 

 A Universidade Federal de Minas Gerais está localizada na Avenida Antonio 

Carlos, 6627 – Cidade Universitária - Pampulha – Belo Horizonte – MG, CEP 31270-

901. Possui uma área total de 8.775.994m2, sendo 576.816 m2  de área construída. 

No seu entorno são localizadas 02 comunidades com altos índices de violência, que 

utilizam os serviços da instituição. A comunidade universitária conta com um total de 

80.000 pessoas. O orçamento mensal destinado à segurança terceirizada chega a 

R$ 978.958,33 (Novecentos e setenta e oito mil novecentos e cinqüenta e oito reais e 

trinta e três centavos). A segurança da gestão das áreas e instalações é organizada 

de acordo com a estrutura orgânica da Universidade e divide-se em:  

Segurança Predial - Compreende os serviços que são prestados dentro dos 

prédios das unidades acadêmicas e administrativas e abrange as atividades 

executadas por vigias, porteiros e vigilantes terceirizados. A segurança predial 

é administrada pelas respectivas diretorias das unidades e órgãos, através de 

suas gerências administrativas e/ou secretarias e seções de serviços gerais, 

mas contam com o apoio técnico e logístico - orientação, acompanhamento e 

fiscalização - da DSU. As unidades e órgãos isolados e do campus Saúde 

contam também com o apoio técnico do Núcleo Avançado do DSG. Entretanto, 

a gestão dos contratos de prestação terceirizada de serviços bem como o 

monitoramento de alguns sistemas eletrônicos de alarmes e CFTVs (circuitos 

fechados de TVs) estão sob a responsabilidade da DSU e Segurança das Áreas 

Comuns - Compreende os serviços que são prestados nas áreas comuns e 

abrange as atividades executadas por vigias, pela (mediante convênio) e pelo 

corpo orgânico de vigilantes, pertencente à própria Instituição. A competência 

pela execução destes serviços é da Administração Central da Universidade, 

portanto, toda a gerência corre por conta da DSU – Divisão de Segurança 

Universitária, conforme estrutura apresentada no organograma 1. 
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 Organograma 1 
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A UFMG está localizado na cidade de Belo Horizonte e unidades isoladas, 

inserida numa região que apresenta um quadro de violência conforme o mapa – 

gráficos e quadro abaixo. 

 

 

Mapa 4 
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Gráfico 4 
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Quadro 1.4 
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Gráfico 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro  1.5 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

PORTE 
DE ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

39,8 60 147 384 NÃO SIM Formação NÃO Divisão - FG 341 355 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
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1.2.3 – Universidade Federal do Para – UFPA 
 
 
 
 
  A Universidade Federal do Pará fica  localizada no Campus 

Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, 01 – CEP 66071-110, Belém – PA. 

Com uma área total de 3.123.725m2, sendo 251.848,00 m2  de área construída. No 

seu entorno são localizadas 03 comunidades com os índices de violência mais 

elevados de Belém, que utilizam os serviços da instituição. A comunidade 

universitária tem um total de 49.835 pessoas. O orçamento mensal destinado à 

segurança terceirizada chega a R$ 312.174,00 (Trezentos e doze mil cento e setenta 

e quatro reais). A segurança da gestão das áreas e instalações é organizada de 

acordo com a estrutura orgânica da Universidade e divide-se em: Segurança 

Geral, realizando o serviço em nível predial e de áreas comuns, consiste na 

adoção de medidas e procedimentos de proteção de caráter geral e de inteligência, 

conforme foto  01, operacionalizado através de um conjunto de dispositivos técnicos 

– sistema de segurança eletrônicos, composto de três partes: sensor – central de 

processamento e central de monitoramento, que  acusam os eventos e acionam 

patrulhas motorizadas. O sistema é híbrido, provém de estrutura própria e 

terceirizada, inclusive com recursos humanos na área operacional (vigilantes) 

terceirizados. A SENASP não apresenta o comportamento das taxas de vitimas de 

homicídios registrados na Região Metropolitana de Belém, uma vez que esta capital 

tem uma taxa de 21,0, abaixo da média do Brasil que é de 40,3 para cada 100 mil 

habitantes. 
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Foto 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quadro 1.6 

 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

200
4 

2005 

21,0 85 191 0 INTELIGÊN
CIA 

SIM SIM 191 Departamento - CD 175 148 

1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
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1.2.4 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  - UFRGS 
 
 
 
 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está localizada no Campus 

Universitário, na Avenida Paulo Gama, 110 – Porto Alegre – RGS – CEP 90040-060,. 

Com uma área total de 21.878.375m2, sendo 469.396m2  de área construída. No seu 

entorno são localizadas comunidades com razoáveis índices de violência elevados, 

que utilizam os serviços da instituição. A comunidade universitária tem um total de 

40.000 pessoas. O orçamento mensal destinado à segurança terceirizada chega a 

R$ 413.873,75 (Quatrocentos e treze mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). A segurança da gestão das áreas e instalações é organizada de 

acordo com a estrutura orgânica da Universidade e divide-se em: Segurança 

Geral, realizando o serviço a nível predial e de áreas comuns. Consiste na 

adoção de medidas e procedimentos de proteção de caráter geral, operacionalizado 

através de um conjunto de dispositivos técnicos – sistema de segurança eletrônicos, 

composto de três partes: sensor – central de processamento e central de 

monitoramento, que  acusam os eventos e acionam patrulhas motorizadas – foto 02. 

O sistema é híbrido e provém de estrutura própria e terceirizada, inclusive com 

recursos humanos na área operacional (vigilantes) e apoio (porteiros) terceirizados. 

toda a gerência corre por conta da CS – Coordenação de Segurança 

Universitária, vinculada ao Gabinete do Reitor. O símbolo da Coordenação é o 

contido na Figura 1.1. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 
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Foto 2 
 

 
 
 
 
 
 

Mapa 5 
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Gráfico 6 

 
 

 
Quadro  1.7 
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Gráfico 7 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Quadro 1.8 

Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 
DE 

RISCO 
DO 

LOCAL 
ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO  

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

32,0 106 250 SIM NÃO SIM SIM SIM Coordenação - CD 191 366 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
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1.2.5 – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
 
 
 
 
 A Universidade Federal do Rio de Janeiro fica localizada na Avenida 

Brigadeiro Trompowski, s/n – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-

590, apresenta uma área total de 7.180.650m2, sendo 745.184,11m2  de área 

construída. O campus fica localizado na ilha do fundão, área de risco, principalmente 

quanto  ao trafico de entorpecentes. A comunidade do entorno chega a 330.000 

pessoas que utilizam os serviços da instituição. A comunidade universitária tem um 

total de 48.000 pessoas, somado aos usuários que diretamente utilizam a 

universidade, totalizam 63.000 pessoas, gerando um fluxo diário de 69 mil pessoas 

circulando no campus. O orçamento mensal destinado à segurança terceirizada 

chega a R$ 1.021.724,89 (Hum milhão e vinte e um mil setecentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e nove  centavos). A segurança da gestão das áreas e instalações é 

organizada de acordo com a estrutura orgânica da Universidade e divide-se 

em: Segurança Geral, realizando o serviço em nível predial e de áreas 

comuns. Consiste na adoção de medidas e procedimentos de proteção de caráter 

geral, operacionalizado através de patrulhamento e abordagens. O sistema é híbrido, 

provém de estrutura própria e terceirizada, inclusive com recursos humanos na área 

operacional (vigilantes) e apoio (porteiros) terceirizados. Toda a gerência corre por 

conta da DISEG – Divisão de Segurança Universitária, vinculada a Prefeitura 

Universitária. A DISEG gerencia um Plano Integrado de Segurança e 

Ambientação no Campus da Cidade Universitária – foto 03 e planta 01. Em 

2002 a proposta de um convênio entre a UFRJ e a PM teve o veto do 

Comandante daquele aparelho policial, conforme a Nota 1. 
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Foto 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planta 01 
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A UFRJ está localizada na cidade do Rio de Janeiro, inserida numa região que 

apresenta o seguinte quadro de violência. Mapa 6 

 
Mapa 6 

 
Gráfico 8 
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Quadro 1.9 
 

 
 

Gráfico 9 
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Quadro 1.10 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

53,2 200 500 100 SIM NÃO SIM SIM Divisão – FG 178 263 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
 

Nota 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse veto fortaleceu a sensação de insegurança por parte da 

comunidade universitária, uma vez que a ilha tem vários pontos de entrada, 

permitindo vários tipos de crimes, o que necessita de imediato um plantão 

policial, uma vez que os operadores de segurança orgânicos não têm o poder 

de polícia. Isso fica claro na foto 04.  Em setembro de 2003 foi constituída uma 

comissão executiva de segurança para elaborar um plano de segurança. O 

resultado foi a elaboração de um Plano Integrado de Segurança e 

Ambientação para o campus da cidade universitária. A sua estrutura é formada 

pelas seguintes áreas: Segurança Pública – Iluminação Pública – 

Transporte Público – Sinalização e Segurança no tráfego – Mobiliário 
Urbano.  
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Em maio de 2004 a comissão encaminhou a Reitoria algumas ações 

imediatas: 

- Compra de seis carros aparelhados; 

- Walktalks de 20 hz; 

- Uniformes para os operadores de segurança da Diseg; 

- Iluminação do Campus. 

 

 
Foto 04 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 As ações propostas pela comissão devem exercer uma segurança preventiva 

e de apoio a realizada pelo aparelho policial estadual e federal. Isso reforça a 

fundamentação da importância do papel da segurança orgânica como apoio a 

segurança policial prevista no art. 144 da Constituição, sendo o resultado das duas 

definido como segurança pública. Só o número de pessoas que vivem diariamente no 

campus da cidade universitária, já responde que o que é realizado pela DISEG é 

segurança pública e de qualidade. A foto 05 e as figuras 1.3 e 1.4 mostram essa 

qualidade e eficiência. Ações propostas: Controle de acessos. 
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Foto 05 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 5 

 

 

 

 
Figura 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 
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 Nas entradas principais do campus universitário, serão instaladas cabines que 

foram objeto de pesquisa aplicada do Departamento de Engenharia Naval da UFRJ, 

que suporta impacto de arma de fogo de grosso calibre, uma vez que esse é o tipo 

de armamento utilizado pelos bandidos. Esse produto foi testado pela Marinha do 

Brasil. Foto 06. 
Foto 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No tocante ao controle de carro, foi implementado o KAPTA – Sistema de 

Reconhecimento Automático de Placas de Veículos automóveis – Figuras 1.5 a 1.7. 

Projeto totalmente concebido e desenvolvido no âmbito do LabIC - Laboratório de 

Inteligência Computacional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 

sistema, com base em diversos filtros e algoritmos de processamento de imagens e 

de redes neurais, localiza, extrai e reconhece automaticamente os caracteres e os 

dígitos que compõem a placa de um veículo automotor. Existem diversas aplicações 

que podem ser concebidas a partir da obtenção do número da licença fornecida pelo 

sistema Kapta, principalmente aquelas ligadas à segurança pública, seguradora de 

veículos, planejamento urbano, controle e monitoração de tráfego, controle de 

acesso, entre outras. O tempo de processamento do sistema desde a captura até o 

reconhecimento da licença do veículo está em torno de 200 milisegundos e o índice 

de acerto está por volta de 95%. Figura 1.7. Encontra-se em fase de implementação 

o monitoramento por câmeras – foto 07, tendo uma estrutura preventiva e flexível, 

onde a prevenção  é a maior arma – fotos 08 e 09. 
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Figura 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura  1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARITA VIA VIA
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Figura  1.6 

 Instituto de Matemática Departamento de Ciência da Computação 
 
 

Foto 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoração 

Monitoração 
Complementar 

(CENPES e Parque 
Tecnológico) 
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 A segurança realizada na UFRJ segue o seguinte modus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaturas da DISEG 
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Foto 09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Central de Comunicação 
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1.2.6 – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
 

 A Universidade Federal de Santa Catarina fica  localizada no bairro de 

Trindade – Florianópolis - SC – CEP 88040-900. Com uma área total de 

18.081.543m2, sendo 635.003m2  de área construída. A comunidade do entorno 

chega a 85.000 pessoas, que utilizam os serviços da instituição. A comunidade 

universitária tem um total de 36.825 pessoas. Existe uma comunidade de posseiros 

que fica localizada num morro, nos limites do campus universitário. Isso implica em 

ocorrências como: pequenos furtos – assaltos – vandalismo -  tráfico e consumo de 

drogas. O orçamento mensal destinado à segurança terceirizada chega a R$ 

198.977,43 (Cento e noventa e oito mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta 

e três centavos). A segurança da gestão das áreas e instalações consiste na adoção 

de medidas e procedimentos de proteção de caráter geral, operacionalizado através 

de um conjunto de dispositivos técnicos – sistema de segurança eletrônicos, 

composto de três partes: sensor – central de processamento e central de 

monitoramento, que  acusam os eventos e acionam patrulha motorizada, 

denominada de Grupo Especial de Rondas Universitária - GERU. O sistema é 

híbrido, provém de estrutura própria e terceirizada, inclusive com recursos humanos 

na área operacional (vigilantes) terceirizados. Toda a gerência corre por conta da 

DEPASE – Departamento de Gestão Patrimonial e Segurança Física.  Foto 10 e 

Quadro 13. 

Foto 10 
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A SENASP não apresenta o comportamento das taxas de vítimas de 

homicídios registrados na Região Metropolitana de Florianópolis, uma vez que esta 

capital tem uma taxa de 21,0, abaixo da média do Brasil que é de 40,3 para cada 100 

mil habitantes. 

 

A estrutura orgânica de segurança é constituída de segurança predial e das 

áreas comuns. Na primeira encontramos os operadores de segurança realizando o 

policiamento interno das unidades organizacionais e na segunda, os operadores de 

segurança do GERU, realizando o policiamento externo e dando apoio ao anterior e 

sendo empenhado quando do alarme do sistema eletrônico. O GERU é composto por 

10 vigilantes escolhidos entre os mais capacitados do quadro permanente. Pode 

trabalhar à paisana ou com os uniformes, Foto 11, no Campus e na Reserva 

Ambiental. Tem um Coordenador, escolhido pelo grupo com apoio da Direção do 

DEPASE,  com liberdade para decidir as ações diárias. 

 
 

Foto 11 
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Foto 12 

 
Foto 13 

 
 

 

 O plano de segurança visa à integração entre todas as unidades pertencentes 

a UFSC, iniciando-se pelo Campus da UFSC na Trindade e UFSC – Fortaleza da 

Praia do Forte e UFSC – Prédio DEMEC – Centro e UFSC – CCA no bairro do 

Itacorubi e UFSC. 

 

 Os sistemas de alarme e de câmeras deverão estar disponível via Internet e a 

sua disponibilidade estará liberada aos usuários pré-cadastrados com senha de uso 

controlado, permitindo o acesso das informações dos alarmes e das câmeras de 

qualquer lugar que tenha acesso à Internet. 
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 Esta forma com permissão de acessos às filmagens e do status dos alarmes 

resulta num aumento da fiscalização do sistema, agregando níveis de segurança. 

 

 Localmente os sistemas de alarmes e de câmeras estarão sendo monitorados 

e gravados, sendo amparados pelo policiamento orgânico. 

 

 No Campus da UFSC – Trindade, UFSC – Fortaleza da Praia do Forte, UFSC 

– Prédio DEMEC – Centro, UFSC – CCA – Itacorubi e UFSC - UCAD, os vigilantes 

estarão sendo controlados eletronicamente através de canetas eletrônicas (ponto 

eletrônico), possibilitando rondas constantes nos pontos críticos de segurança das 

unidades, e este controle poderá ser obtido através de relatórios periódicos 

atualizados. 

 

 O SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA - SIS é composto de 04 (quatro) 

características que envolvem um plano completo de segurança para as Unidades da 

UFSC. Sistema de monitoramento que compreende um conjunto de equipamentos 

controlados por computador, cuja função é permitir ao seu operador acompanhar e 

tomar providências relativas ao funcionamento, verificação e registro da origem e 

tipos de alarmes (eventos) ocorridos, bem como testes remotos de todos os sistemas 

de alarmes concentrados na central de monitoramento. Câmeras de última geração, 

posicionadas em locais estratégicos, deverão garantir uma perfeita visualização de 

todas as áreas dentro e fora da área protegida. Em caso de ocorrência, as imagens 

captadas pelo Circuito Fechado de TV serão imediatamente enviadas para a Central 

de Monitoramento, que a partir daí tomará todas as medidas necessárias à 

segurança da UFSC, suas unidades e de seu patrimônio. As imagens das câmeras 

deverão estar disponibilizadas na rede local podendo ser acessadas por usuários 

pré-cadastrados e pela Internet remotamente. Os usuários pré-cadastrados desse 

serviço deverão a qualquer hora do dia monitorar suas câmeras via internet. Assim, 

sendo de qualquer local deverá ser possível ver o que se passa na área do campo de 

registro da câmera.  
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Videomonitoramento é a possibilidade REAL de verificação das imagens de 

um local protegido quando ocorrer um disparo de um evento de alarme, antes do 

acionamento dos dispositivos de pronta resposta (sirenes, envio de viaturas, 

deslocamentos até o local, etc). 

 

 Com o objetivo de proporcionar maior segurança e conforto aos usuários do 

sistema, reduzir custos operacionais e aumentar a credibilidade dos sistemas de 

segurança, será implantado gradativamente no Campus da  UFSC – Trindade, UFSC 

– Fortaleza da Praia do Forte, UFSC – Prédio DEMEC – Centro  e UFSC – CCA – 

Itacorubi, um novo conceito de segurança aliando tecnologia, pois,  deverá 

possibilitar o controle de acesso e ronda virtual remoto que serão executados pela 

central de Monitoramento dos locais protegidos, ou através de acesso restrito. 

Segurança  Orgânica / Ostensiva. Segundo o diretor do DEPASE  

 
““ Antes de descrever os serviços de Segurança Ostensiva, se faz necessário 

discorrer sobre vigilante, e para isso usamos o conceito estipulado por Emílio 

Gonçalves: “vigilante é o guarda especial que presta serviço de segurança a 

uma empresa, com atribuições especificas de guarda de bens e defesa 

policial, exercendo função semelhante à do policiamento, ou seja, de 

natureza” parapolicial ““. 

 

 O vigilante deverá andar pelas ruas e estacionamentos do Campus 

Universitário, estando em contato direto com a base de monitoramento e com o 

cliente, realizando a verificação caso soem alarmes em alguma das unidades. Em 

casos de incêndio, o vigilante deverá enviar a comunicação à base do acontecido e 

por si próprio tomar as atitudes necessárias iniciais, procedendo da mesma forma 

para emergências médicas. 

 

 A importância da utilização da vigilância ostensiva deve-se aos treinamentos 

especializados e ao processo de seleção rigoroso, e precisará ter nas unidades uma 

força quase que policial, voltada a atender as necessidades de segurança somente 

daquela comunidade em específico, aliando a força e a inteligência aos 

equipamentos de radiocomunicações e a uma base de monitoramento, a qual em 

situações de grande vulto ou extrema urgência acionará o reforço motorizado e a 

força policial, controlando e resolvendo de imediato estas situações críticas. 
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A logomarca do DEPASE 
Figura 1.7 

 

 
 

Quadro 1.11 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO  

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

21,1 82 70 NÃO GERU SIM SIM NÂO Departamento - CD 237 220 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
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1.2.7 – Universidade Federal de Viçosa-UFV 
  
 
 

A Universidade Federal de Viçosa está localizada na Avenida P.H Rolfs S/N – 

Campus UFV. Viçosa  – CEP 36570-000. Com uma área total de 1.630.000m2, sendo 

000m2  de área construída.  A cidade atingiu um nível altíssimo de criminalidade a 

ponto da Divisão de Segurança ter que interferir no setor de segurança pública. O 

delegado seccional  foi substituído e atualmente está sendo realizado um abaixo 

assinado ao Tribunal de Justiça solicitando uma investigação na conduta do Juiz da 

Vara Criminal.  

 

A comunidade do entorno chega a 80.000 pessoas, que totalizam a população 

da cidade, uma vez que a cidade cresceu motivada pela universidade. O sistema de 

segurança da UFV faz parte da segurança prestada à população da cidade, inclusive 

o Corpo de Bombeiro é constituído pelo pessoal da Diretoria de Segurança – fotos 14 

e 15, uma vez que na cidade não há uma unidade do Corpo de Bombeiro Militar. O 

orçamento mensal destinado à segurança terceirizada chega a R$ 151.257,46 (Cento 

e cinqüenta e um mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 

A segurança da gestão das áreas e instalações consiste na adoção de medidas e 

procedimentos de proteção de caráter geral, operacionalizado através de um 

conjunto de dispositivos técnicos – sistema de segurança eletrônico – foto 16, 

composto de três partes: sensor – central de processamento e central de 

monitoramento, que  acusam os eventos e acionam patrulha orgânica – fotos 17 e 

18, mapa 7 e Quadro 1.12. O sistema é híbrido, provém de estrutura própria e 

terceirizada, inclusive com recursos humanos na área operacional de apoio 

denominado guariteiros. Toda a gerência corre por conta da DLS – Diretoria de 

Logística  e Segurança Física.  A estrutura organizacional é apresentada no 

Organograma 02 e Foto 19 

 
A SENASP não apresenta o comportamento das taxas de vitimas de 

homicídios registrados na cidade de Viçosa, uma vez que esta capital tem uma taxa 

de 11,0, abaixo da média do Brasil que é de 40,3 para cada 100 mil habitantes. 
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                                                                Organograma 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1.12 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO  

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

11,0A 70 16 72 NÃO NÃO SIM SIM Diretoria - CD 308 221 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
A Dados da Diretoria de Estatística da SSP/MG 
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Foto 15 

 
 

Foto 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17 
 

 
 
 
 
 



 

  

80

 
Foto 18 

 

 
 
 

Mapa 7 
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 As abordagens como técnicas operacionais são uma prática no sistema 

preventivo de segurança da UFV – fotos 19 e 20. 

 
Foto 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 20 
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1.2.8 – Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
 
 
 
 A Universidade Federal de Pernambuco está  localizada na Avenida Prof. 

Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária – Recife/PE  – CEP 50670-901. Com uma 

área total de 1.391.778m2, sendo 440.572m2  de área construída - fotos 21 e 22, 

totalmente aberta e sem controle de acesso.  A região metropolitana do Recife, 

segundo dados da SENASP-MJ é a mais violenta do Brasil em duas modalidades: 

Crime Letal Intencional e Homicídio Doloso, no primeiro a taxa média para 100 mil 

habitantes é de 74,8, quando a média do Brasil é de 40,3 - mapa 8, gráfico 10 e 11, 

Quadro 1.13. No segundo, o Estado fica com 61,3 abaixo apenas de Maceió que é de 

68,4, enquanto a média do Brasil é de 35,6. O campus da UFPE fica localizado num 

perímetro onde se localiza o segundo bairro mais violento da região metropolitana. A 

comunidade do entorno chega a mais de 90.000 pessoas, somado à comunidade 

universitária que  totalizam 44.129 pessoas em fluxo diário, que chega a uma 

população superior a muitos municípios da federação.  O orçamento mensal 

destinado à segurança (convênio PM/PE e Controle de trafego) chega a R$ 

51.409,00 (Cinqüenta e um mil quatrocentos e nove reais). 
Foto 21 
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Foto 22 

 
Mapa 8 
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Gráfico 10 

 
 

Quadro 1.13 
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Gráfico 11 

 

 
 
 
 
 

Quadro  1.14 

 
Nº OPERADORES DE SEGURANÇA OCORRÊNCIAS TAXA1 

DE 
RISCO 

DO 
LOCAL 

ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO  

PORTE DE 
ARMA 

NÍVEL DO SETOR 

2004 2005 

74,8 345 26 09 GTO - UNIN NÃO SIM NÃO Coordenação - FG 85 197 
1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – SENASP.        
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Controle de tráego. 
4Serviço de apoio (PM) 
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O sistema de segurança da UFPE é realizado pela segurança orgânica com o 

apoio de uma unidade da Polícia Militar do Estado. Na universidade o serviço 

terceirizado é exclusivo para o controle de tráfego (ponto de bloqueio e ponto de 

controle). A partir de 2005 foi retirada dos Operadores de Segurança a arma de fogo, 

ferramenta essencial para as operações que envolvem abordagem de suspeito. A 

estrutura orgânica de segurança é constituída de segurança predial e das áreas 

comuns. Na primeira encontramos os operadores de segurança realizando o 

policiamento interno das unidades organizacionais e na segunda, os operadores de 

segurança do GTO – Grupo Tático e Operacional, realizando o policiamento externo 

e dando apoio ao anterior e sendo empenhado quando é acionada via rádio - foto 26, 

27, 28, 29, 30, 31 e 32. O GTO é composto por 50 vigilantes escolhidos entre os 

mais capacitados do quadro permanente. Eles podem  trabalhar à paisana quando 

em serviço de inteligência ou com os uniformes.  

 

No quadro encontramos um vigilante que é engenheiro civil, que atende as 

demandas referentes às atividades de engenharia de segurança. São 04 (quatro) 

turmas, que ficam sob o gerenciamento de um sub-inspetor,  com liberdade para 

decidir as ações diárias de acordo com o PSI – Plano de Segurança Institucional. 

Implementado em janeiro de 2004,  o PSI reduziu as ocorrências que eram de 86, 

para 08 em janeiro de 2005, principalmente pela adoção de medidas de prevenção 

entre as quais as abordagens. O PSI dividiu o campus em 09 (nove) células, em 

conformidade com o risco. A gerência fica a cargo da CSDP – Coordenação de 

Segurança e Defesa Patrimonial, unidade vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas e Qualidade de Vidas.  

 

A capacitação é uma constante na política de Recursos Humanos, inclusive 

com a parceria entre a CSDP e as instituições policiais no Estado. O curso foi 

planejado para uma universidade com campus universitário em formato de uma 

cidade, tendo a grade curricular disciplinas que formam um sistema híbrido de 

segurança – Planejamento - Gestão – Inteligência e Operação. A estrutura é a 

contida no organograma 03. A logomarca da CSDP é a apresentada na figura 1.9 
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                                                                   Figura  1.8 
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As atividades desenvolvidas pela segurança orgânica são fundamentadas 

pelos princípios de sistema de inteligência e prevenção. Qualquer atividade suspeita 

ou ocorrência é comunicada a COS – Central de Operações de Segurança,que 

também é a sede da Inspetoria de Segurança. A matriz do operacional do PSI é 

dividida em 03 (três) tipos de segurança: Segurança Predial – aquela realizada nas 

unidades organizacionais. Contudo, a falta de servidores da área de recepção e 

portaria, levam os Operadores de Segurança a exercerem as atividades adstritas a 

cargos vinculados com essas áreas de apoio. Pode-se notar que as atividades dos 

operadores estão se tornando uma atividade secundária, em detrimento das 

atividades de portaria e recepção. Esse desvio acarreta em quebra da segurança 

preventiva, que é a base para uma política de segurança, principalmente na 

universidade, onde ela tem caráter de segurança pública. Mesmo sendo o desvio 

considerado um ilícito.    Segurança da Célula – aquela realizada nas áreas comuns 

C S D P

G T O 
INTELIGÊNCIA

SUB-INSPETORIAPM/PE - ROCAM 
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entre unidades organizacionais e Segurança Tático Operacional – Aquela realizada 

nas vias abertas e de apoio as anteriores. Fotos 23 – 24 - 25 
Foto 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 25 
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Foto 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto 27 
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Foto 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29 
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Foto 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

  

92

 
 
 
 
 

Foto 32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

A integração com outras instituições de segurança é fundamental para o eficiente 

serviço que é realizado no campus e, principalmente, esta atividade orgânica não 

substitui nem concorre com o aparelho policial. Ao contrário deve ser utilizadas a sua 

potencialidade e possibilidade, complementando a segunda e atuando onde ela não 

possa operar normalmente – fotos 33 a 36. Para essa integração, a formação e 

capacitação são ferramentas primordiais para o êxito operacional e incorporação do 

modus operandi dos outros Operadores de Segurança e necessários para o output 

do processo - foto 37 a 39. 
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Foto 33 

 

GTO/UFPE e PRF 

Foto 34 
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Foto 35 

 
 

 
Foto 36 

 
GTO/UFPE e ROCAM/PM 
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Foto 37 

 
Solenidade de formatura no CCSA 

Foto 38 

 
Concluintes 
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Foto 39 

 
Concluintes 
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1.3 -  A análise do modus operandi: Quadro Comparativo 

 

A análise do modus operandi tem-se por base as várias dimensões da 

segurança orgânica – área construída da universidade, número da comunidade 

interna e do entorno, recursos humanos, estrutura orgânica, orçamento anual 

aplicado, a utilização de tecnologia, taxas de crimes violentos letais intencionais na 

cidade sede da universidade e taxas de ocorrências,  

 
1.3.1. Análise comparativa sob a perspectiva da área construída 
 
 
 Sob o ponto de vista da área construída, a UFPE figura como a quinta com a 

maior área construída. O que diferencia em muito das outras universidades é a sua 

condição de falta de controle no acesso ao campus e nas suas instalações, isso 

provoca uma vulnerabilidade para a instituição e deficiência para os operadores de 

segurança. Riscos e ameaças são variáveis com manifesta probabilidades de 

ocorrência e com potencialidade para causar dano. Quanto maior a probabilidade, 

maior o grau de risco ou de ameaça que, de certa forma, sempre se farão presentes. 

Todo risco ou ameaça tem origem e grau de probabilidades determináveis, e devem 

ser combatidos reduzindo-se a possibilidade de sua ocorrência. O modelo da UFAL, 

que consiste em utilização de sistema eletrônico, com dispositivos técnicos capazes 

de emitir sinais sobre ocorrência de eventos locais. Esses dispositivos (CFTV – 

alarmes de intrusão e catracas eletrônicas) proporcionam maior nível de segurança. 

No tocante ao controle de entrada e saída de carro, a UFPE ainda utiliza o sistema 

terceirizado e manual de entrega de cartões. O modelo eficiente é o adotado pela 

UFRJ, um sistema de reconhecimento automático de placas de veículos, concebido e 

desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência Computacional daquela universidade. A 

UFPE não utiliza o sistema eletrônico de segurança, mesmo sendo considerada uma 

instituição de ponta em pesquisa na área da tecnologia da informação.  Das 

universidades pesquisadas apenas a UFPE e UFRJ não utilizam o sub-sistema 

eletrônico de segurança. 
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1.3.2. Análise comparativa sob a perspectiva do número da comunidade interna 
e do entorno 
 
 Sob o ponto de vista do número da comunidade interna e do entorno, a UFPE 

é classificada como a quarta com o maior número, contudo, não podemos esquecer 

que no seu entorno, encontramos vinte comunidades e uma é classificada pela 

Secretária de Defesa Social como a segunda mais violenta. O número e o tipo da 

comunidade do entorno interfere na área de segurança e conseqüentemente no 

número e tipo de ocorrências. Mais uma vez, a UFPE é prejudicada em relação às 

outras universidades no tocante ao tipo de comunidade do entorno. 

 
1.3.3. Análise comparativa sob a perspectiva dos recursos humanos  
 
 Sob o ponto de vista dos recursos humanos, a UFPE em relação às 

universidades pesquisadas, é a única com quadro orgânico constituído 

exclusivamente de servidores federais. Um dos principais resultados desta 

especificidade é a qualidade do serviço prestado a comunidade, como vimos no 

retrato da segurança, esse serviço é de policiamento comunitário universitário. Para 

tanto se faz necessário uma formação e capacitação diferenciada daquela adstrita a 

Lei nº 7.102/1983. No caso da UFV esse serviço chega até na substituição do Corpo 

de Bombeiro, uma vez que naquela cidade não existe uma unidade daquela 

corporação. 

 

 O número de recursos humanos da UFPE em razão de ser do quadro e não 

dividir essa atividade com empresa terceirizada é o maior do Brasil. Contudo, quando 

somado o recurso humano próprio acrescido de terceirizado, a UFRJ possui o maior 

número, ficando a UFPE em terceiro lugar. Segundo a Inspetoria de Segurança da 

UFPE o quadro atual de recursos humanos necessita de um aumento de 30%  para 

atender ao crescimento da estrutura física da UFPE, que  durante esses 22 anos vem 

crescendo e inversamente vem diminuindo o quadro de segurança.  
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 No tocante a capacitação de seus recursos humanos, a UFPE desenvolve 

uma política inovadora, uma vez que é parceira com outras instituições de segurança 

pública (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Pernambuco, 

Polícia Militar de Pernambuco e ABIN). Essa integração  resulta na formação de 

operadores de segurança  dentro de uma visão de segurança integrada e preventiva,  

culminado com efeitos para a sociedade na qual a universidade está inserida, ou 

seja, o resultado passa dos limites da universidade e atinge a sociedade do entorno. 

Além da capacitação, segundo dados do Departamento de Gestão de Pessoas da 

UFPE, o quantitativo de servidores ativos da área de segurança que possui nível de 

escolaridade maior que o exigido para o cargo é  de 84,05%. Tudo isso reflete 

diretamente no resultado do serviço prestado a comunidade. Essa política de 

capacitação foi discutida na ultima reunião da Comissão Nacional de Gestores de 

Segurança das IFES e aprovada como um modelo para as demais universidades.  

 

1.3.4. Análise comparativa sob a perspectiva da estrutura orgânica  
 
 Nesta perspectiva, percebemos que das oito universidades pesquisadas, 

temos cinco com estrutura organizada ou semi-organizada. Na classificada como 

semi-organizada, figuram a UFMG com uma Divisão de Segurança vinculada a uma  

diretoria de serviços gerais e a UFRJ com uma Divisão vinculada a Prefeitura da 

Cidade Universitária, essas sem muita autonomia, dependem das unidades a que 

estão vinculadas. Como estrutura organizada encontramos a UFSC com um 

Departamento de Segurança e Patrimônio, no qual a operacionalização da área de 

segurança fica a cargo da Divisão de Segurança. Essa Divisão cuida de duas áreas, 

a primeira referente a segurança predial, que fica a cargo dos vigilantes terceirizado, 

do quadro e monitoramento eletrônico. A segunda cuida do policiamento externo, 

aquelas áreas que ficam fora das unidades acadêmicas e administrativas, esse 

serviço é realizado pelo Grupo de Rondas Universitárias – GERU. A UFV com a 

Diretoria de Logística e Segurança, que operacionaliza as atividades através de uma 

seção de segurança. Por último a UFPE que tem um organograma que atende ao 

contido no Decreto nº 5.824/2006, que apresenta as atividades da área de segurança 

nas Instituições Federais de Ensino. 
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 Somado a estrutura orgânica, a UFPE utiliza uma nomenclatura específica 

para os gestores da área de segurança. A parte operacional que é vinculada a 

Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial é denominada de Inspetoria de 

Segurança e Defesa Patrimonial, o que difere das outras que utilizam a nomenclatura 

de diretor de divisão. Para auxiliar o inspetor, são designados quatro sub-inspetores. 

Como no quesito capacitação, na reunião da Comissão Nacional de Gestores de 

Segurança, foi discutida a unificação das nomenclaturas tendo como paradigma a 

UFPE. Como a UFSC a estrutura operacional da UFPE é dividida em duas áreas, a 

primeira denominada segurança predial, que é operacionalizada pelos seguranças do 

quadro dentro das unidades. A segunda é exercida pelo Grupo Tático Operacional – 

GTO, que tem como atribuição o policiamento externo, as atividades de maior 

complexidade e apoio a segurança predial. 

  
1.3.5. Análise comparativa sob a perspectiva do orçamento anual aplicado  
 

 Sob o ponto de vista do orçamento anual aplicado, a UFPE em relação às 

universidades pesquisadas, é a que tem o menor orçamento anual fixo. A dotação 

orçamentária é de R$ 616.908,00 (Seiscentos e dezeseis mil novecentos e oito 

reais), esse valor é destinado ao convênio com a polícia militar e o serviço 

terceirizado de controle de entrada e saída de carro. A UFRJ tem o maior orçamento 

anual, de acordo com a DISEG – Divisão de Segurança o valor é de R$ 

12.260.698.68 (Doze milhões duzentos e sessenta mil seiscentos e noventa e oito 

reais e sessenta e oito centavos). Esse orçamento é destinado a contratação de 

serviço terceirizado de portaria, vigilante, segurança eletrônica etc. O segundo maior 

orçamento é o da UMG, que chega a R$. 11.747.500,00 (Onze milhões setecentos e 

quarenta e sete mil e quinhentos reais), orçamento destinado à contratação de 

serviço terceirizado de segurança. 
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1.3.6. Análise comparativa sob a perspectiva da utilização de tecnologia  
 
 Nesta perspectiva, percebe-se então que a UFAL é a que mais utiliza 

tecnologia na área de segurança, de acordo com a informação do Diretor de Serviços 

Gerais, a universidade não tem em seus quadros servidores da área de segurança. O 

serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Esse serviço é plenamente 

eletrônico com apoio de recursos humanos no monitoramento e atendimento nas 

ocorrências. As outras universidades com exceção da UFPE e UFRJ utilizam forma 

parcial de tecnologia. Na UFPE encontramos a tecnologia a serviço da segurança em 

algumas unidades que operacionalizam de forma privada e sem a participação da 

Inspetoria de Segurança. Atualmente tanto a UFPE quanto a UFRJ estão em 

processo de aquisição de equipamentos tecnológicos para utilização na área de 

segurança. O forte no âmbito da tecnologia na UFPE é o adstrito a capacitação e 

qualificação, onde  vamos ver um grande investimento. Nesse quesito as demais 

universidades pesquisadas deixam a desejar. O modelo ideal é a fusão do sistema 

eletrônico com o modelo utilizado na UFPE.  

  
 
1.3.7. Análise comparativa sob a perspectiva das taxas de crimes violentos 
letais intencionais na cidade sede da universidade  
 

 Nesta perspectiva, percebe-se então que a UFPE está inserida na cidade do 

Recife, que de acordo com a SENASP/MJ é a que apresenta a maior taxa média no 

período, figurando com 74,8 para 100 mil habitantes. As outras universidades 

pesquisadas estão com taxas de: UFMG: 39,8 – UFRJ: 53,2 – UFPA: 21,0 – UFRGS: 

32,0 – UFSC: 21,1 – UFAL: 69,5 e a UFV não consta nos dados da SENASP. A 

média no Brasil é de 40,3, esse quadro de violência  atinge os campi universitários 

uma vez que esses refletem o que acontecem na sociedade. 
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1.3.8. Análise comparativa sob a perspectiva das taxas de ocorrências nas 
universidades 
 
 Nesta perspectiva, percebe-se que as ocorrências nas universidades são 

inversamente proporcionais as taxas de crimes registradas nas cidades sede das 

universidades. A UFPE que tem a cidade do Recife como a mais violenta, teve nos 

anos de 2004 e 2005 uma média de 141 ocorrências registradas, figurando como a 

segunda com o menor índice de ocorrências entras as universidades pesquisadas. A 

UFAL que tem a cidade de Maceió como a segunda mais violenta, teve no mesmo 

período uma média de 59,8 ocorrências, sendo classificada entres as universidades 

pesquisadas como a de menor índice de ocorrência. A UFV que não consta nos 

registros da SENASP, considerada, portanto a menos violenta das universidades 

pesquisadas, teve no mesmo período uma média de 264,5 ocorrências, figurando 

como a terceira com o maior índice. A detentora do maior índice de ocorrências foi a 

UFMG, que registrou uma média de 348 ocorrências. As outras universidades 

apresentaram a seguinte média: UFRJ (220,5) – UFPA (161,5) – UFRGS (278,5) e 

UFSC (228,5).  

 

Da análise comparativa, concluímos que a UFPE, instituição localizada em 

perímetro de risco máximo, conforme dados da SENASP/MJ, mesmo sem 

dispositivos eletrônicos, complementação de recursos humanos terceirizados e 

utilizando os seus operadores em serviços de apoio (portaria e recepção), ainda 

apresenta um baixíssimo número de ocorrências, sem esquecer que a estrutura 

curricular dos cursos de capacitação traz uma nova concepção de formação, 

inclusive sendo modelo para outras instituições.  

 
 
 As outras universidades, com exceção da UFRJ se encontram em fase de 

implantação do seu sub-sistema de segurança eletrônico. A UFPE depende 

exclusivamente do serviço de inteligência e operações limitadas, uma vez que não 

pode realizar abordagens em virtude cerceamento do uso de arma de fogo. A UFRJ, 

UFV e UFMG disponibilizam armas de fogo para os seus operadores. No caso da 

UFPE, ela foi retirada no mês de maio de 2005, em virtude de parecer da 
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Procuradoria Federal com assento nesta instituição. O pior é que esse 

posicionamento provocou aumento nas ocorrências, uma vez que a abordagem faz 

parte da segurança preventiva. Segundo Pires (2004), “nada é 100% garantido 

quando o assunto é Segurança”. Sendo assim a prevenção representa 90% em 

segurança. Logo as ações devem se concentrar nessa etapa. A quebra desse 

entendimento com a retirada da abordagem culminou com o retorno de algumas 

ocorrências, como o assalto e arrombamento. As ocorrências, que em janeiro de 

2005 estavam em 8, com a retirada do armamento que gerou a impossibilidade de 

realização de abordagem, subiram para 26 em junho de 2005, ver gráfico abaixo.  
 

Gráfico 12 

         Janeiro de 2004 – Implantação do PSI 
           Maio de  2005 – Retirada do armamento.  

 

 O retrato das universidades que montamos a partir de seus antecedentes 

históricos e, finalizando com o seu modus operandi, é contido nos Quadros 15 e 16. 

Neles encontramos a sua  taxa de risco e o orçamento anual, sabemos o nível de 

estrutura orgânico (Coordenação - Departamento – Divisão) e pudemos  totalizar o 

número de Operadores de Segurança, entre orgânico – terceirizado e de apoio. 

Ainda procuramos identificar a existência de unidades especiais (inteligência – tático 

e operações especiais), e buscamos saber se é utilizado sub-sistema eletrônico 

(sensor de presença e CFTV – Circuito interno de televisão). Como uma das 

ferramentas utilizadas é a abordagem,  e temos áreas de grande risco, como a região 

metropolitana de Maceió e Recife, foi levantado quem utiliza armamento e suas 

implicações;  e por fim analisamos o quesito capacitação dos operadores orgânicos a 

formação e experiência dos gestores de segurança. Culminamos com o total de 

ocorrências nos anos de 2004 e 2005.  
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Da construção do quadro, concluímos que o modelo de segurança que se 

aproxima do ideal para uma universidade, constituem uma adequação da estrutura 

eletrônica utilizada pela UFAL e UFSC, da divisão segurança predial e segurança das 

áreas comuns da UFMG, à parte predial, que compreende os serviços que são 

prestados dentro dos prédios, no qual a administração é realizada pelas respectivas 

diretorias das unidades e órgãos, contando também com o apoio técnico e logístico – 

orientação, acompanhamento e fiscalização da DSU – Divisão de Segurança 

Universitária. Esse modelo é uma espécie de polícia comunitária, assim 

denominadas e disseminadas modernamente nos países anglo-saxônicos da 

América do Norte [Canadá e Estados Unidos da América (EUA)] e do restante do 

mundo (Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido), também estão desenvolvidas em 

outros lugares (Cingapura, Chile, Espanha, Japão, etc.).  

 

É hoje de entendimento comum em vários países que o rádio-patrulhamento 

aleatório motorizado, mesmo em sua melhor expressão em termos de rapidez e 

eficiência, pode não ser a melhor maneira de controlar o crime e prender 

delinqüentes. Não é bastante se ter um grupo especializado que é empenhado toda 

vez que acontece uma ocorrência nas unidades.   Devemos, localizar em cada 

unidade administrativa um contingente de operadores de segurança que não permita 

o surgimento de possibilidades de ocorrências. Skolnick e Bayley (1995, p.100)(1), a 

esse respeito, observam:   
“(...) os reformadores que propugnam o modelo de polícia comunitária 
argumentam que as operações de patrulhamento ostensivo devam 
estimular um envolvimento mais profundo com a comunidade, 
envolvimento esse que não seja desencadeado apenas a partir das 
chamadas telefônicas para atendimentos de emergência. A mudança 
mais radical é a redistribuição dos policiais, de seus veículos, para 
pequenos postos policiais descentralizados. Eles são chamados 
"shopfronts" na Austrália, "postos policiais de bairros" em Cingapura e 
"koban" no Japão.” 

 

 

 

 

(1) Adaptado de tradução livre de Skolnick, Jerome, e Bayley, David. Community-Oriented Policing: International. 
Em Bailey, William. The Enciclopedia of Police Science. New York: Garland, 1995, p.100.  
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O que existe de mais característico na gestão comunitária é a aproximação 

entre os agentes da segurança pública e os membros da comunidade. Um exemplo 

disso, já consolidado na segurança pública do Brasil, é o comportamento dos 

bombeiros militares, sempre próximos de suas comunidades, nas quais praticam 

atividades preventivas desde longa data. No melhor espírito da gestão comunitária, 

os bombeiros evitam, com suas políticas preventivas, a praxe passiva na fase pré-

atendimento, que por mais bem sucedida que seja, subentende uma visão apenas 

reativa em relação a acidentes, sinistros e desastres consumados.  

        A "equação" que orienta a gestão comunitária da segurança pública envolve 

como variáveis básicas às necessidades da comunidade e os recursos técnicos e 

políticos disponíveis para os agentes da segurança pública. Suas premissas 

basilares são a confiança e a capacidade de cooperação entre os agentes da 

segurança pública e os membros da comunidade. Finalizando, parece oportuno citar 

Kratcoski (1995, p. 94)(2) , em sua definição de policiamento comunitário:  

     “O policiamento comunitário representa a primeira grande reforma 
da atividade policial, desde que suas instituições passaram a abraçar os 
princípios da gestão cientifica mais de cinqüenta anos atrás. Ele traduz 
uma mudança significativa na maneira das organizações policiais 
interagirem com o público, com uma nova filosofia que alarga a missão 
policial, antes focada apenas no crime, para um mandato que estimula a 
busca de soluções criativas para uma gama de interesses da 
comunidade, incluindo não só o controle da criminalidade, mas também 
da desordem e da decadência urbana. A polícia comunitária está 
assentada na crença de que, apenas trabalhando juntos, a comunidade 
e a polícia poderão ser capazes de melhorar a qualidade de vida, com a 
polícia atuando não apenas na fiscalização do cumprimento da lei, mas 
também como conselheira, facilitando e supervisionando novas 
iniciativas, tomando por base as aspirações da própria comunidade.” 

 

 

 

 

 

 

 (2) Adaptado de tradução livre de Kratcoski, Peter. Community-Oriented Policing: COP and POP. Em Bailey, 
William. The Enciclopedia of Police Science. New York: Garland, 1995, p. 94.  
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Das universidades objeto de estudo, deve-se adotar como parte para o modelo 

básico, a necessidade de investimento financeiro, aplicação desses  em tecnologia, 

equipamentos e uma estrutura física que responda ao quadro da região. Para 

operacionalização dessa estrutura, se faz necessário um organograma estruturado, 

sistêmico e que valoriza a gestão do conhecimento. Assim, poderemos utilizar o sub-

sistema eletrônico da UFAL, o serviço de inteligência da UFPA, o policiamento 

ostensivo e o serviço de Bombeiros da UFV, as rondas realizadas pelo GERU da 

UFSC, a experiência no combate ao tráfico de drogas e o controle de trafego na  

UFRJ, e o PSI da UFPE. 
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                          QQuuaaddrroo 1155  
  
QQUUAADDRROO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO    

Nº OPERADORES DE 
SEGURANÇA 

PERFIL ATUAL DO TITULAR DO 
DEPTº/COORDENAÇÃO/DIVISÃO 

(FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA) 

OCORRÊNCIAS5 IFES TAXA1 
DE 

RISCO 
DO 

LOCAL ORGÂNICA2 TERC3 OUTROS4 

UNIDADE 
ESPECIAL 

SUB-
SISTEMA 

ELETRÔNICO

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

– C.H 

PORTE 
DE 

ARMA 

D/C FORM.  
EXP.

2004 2005 

UFMG 39,8 60 147 384 NÃO SIM Formação NÃO DIVISÃO 
FG 

NM SIM 341 355 

UFRJ 53,2 72 500 100  NÂO NÃO NÃO SIM DIVISÃO 
FG 

NM SIM 178 263 

UFPA 21,0 85 191 - INTELIGÊNCIA SIM SIM 191 DEPTº NS SIM 175 148 
UFRGS 32,0 105 230 SIM CAVALARIA E 

CANIL 
SIM Formação SIM COORDENAÇÃO 

CD 
NM SIM 191 366 

UFSC 21,1 82 70 - GERU SIM NÃO NÃO 
Outros 

DEPTº 
CD 

NS SIM 237 220 

UFV6 11,0A 70 16 72 NÃO SIM SIM Sim DIRETORIA 
CD 

Mestre SIM 308 221 

UFAL 69,5 0 05 16 Postos NÃO SIM* NÃO SIM** DIRETORIA NS SIM 49 70 
UFPE 74,8 347 26*** 09**** .GTO 

 
NÃO SIM NÃO COORDENAÇÃO7 

FG 
Especialista 
Mestrando 

SIM 85 197 

BRASIL 40,3  
 

1 Fonte: Crimes Letais Intencionais – Capitais sede das IFES Taxa Média 2001 a 2003  por 100 mil habitantes - Ministério da Justiça – MJ/Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP.    
2Aquela  exercida pela própria empresa e não terceirizada. 
3Aquela  estabelecida de acordo com a Lei nº 7.102/83 (Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para). 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.) 
4Serviço de apoio (Porteiros – Recepcionistas) 
5Agressão – Assaltos (armas) – Acidentes- Ameaça de Bomba – Arrombamentos -  Cadáver - Danos (público e privado) – Drogas – Detenção - Furtos (público e privado) – Suicídio – Vandalismo 
– Perturbação  - Seqüestro -  Atos indecorosos/obscenos/libidinosos. 
6 Não Consta nas Estatísticas da SENASP/MJ - ADados da Diretoria de Estatística da SSP/MG 
7 Vai passar a nível de Diretoria (CD-4) 
* Único sistema utilizado. 
** Um posto. 
*** Controle de veículos. 
**** Convênio PM  
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Quadro 16 
 

QUADRO COMPLEMENTAR  
ÁREA DA IFES Nº COMUNIDADE IFES 

TOTAL CONSTRUÍDA

Nº DE 
PRÉDIOS

INTERNA ENTORNO 

Nº DE RH 
ENVOLVIDOS 

NO SETOR 

SISTEMA  
ELETRÔNICO 

UNIDADE 
ESPECIAL 

ORÇAMENTO   
ANUAL TOTAL 

 R$ 

ESPECIFICAR 

UFMG 8.775.994 m2 576.816 m2 56 80.000 156 mil 
(Pampulha) 

260 mil 
(Unidades 
isoladas) 

390 SIM NÃO 1- 6.373.200,00 
2- 4.986.700,00 

  3-       387.600,00 

1- porteiro 
2- vigilante 

taxas Anatel e Pol 
Federal, material 
consumo, etc 

UFRJ 4.500.000 m2  745.184,11 m² 12 48.000 330.000 672 NÃO NÂO 1-     12.260.698,68 1. vigilante 

UFPA 3.123.725 m2   251.848,00 m2 239 49.835 4.000 276 SIM INTELIGÊNCIA 1-     3.384.888,00  
  
2-         168.000,00 
  
3-       193.200,00   

1 – Vigilância 
Armada 
2- Vigilância 
Eletrônica 
3 - Porteiro  

UFRGS 21.878.375,92 m²    469.396 m² 260 40.000 200.000 366 SIM NÂO 1-      4.966.485,06 
 

1) Vigilante 

UFSC 18.081.543 m2   635.003 m2 291 36.825 85.000  152 SIM GERU 1-      1.730.000,00 
2-          555.088,20  

3-          102.641,00 
Contrato de 
manutenção 
corretiva e 
preventiva – 
Sistemas eletrônicos 

1.   Vigilante Campus 
2. Vigilante HU 
3.Segurança 
Eletrônica 

UFV 1.630.000,000 há 
(Viçosa) 

364.963,67 m² 394 20.000 80.000 158 SIM NÃO           183.600,00 1. vigilante 

UFAL 2.100.000 m2 138.248 m2 40 13.449 78.085 37 SIM NÃO             151.257,46 1.PORTARIA; 
2.SEGURANÇA 
PRESENCIAL; 
3. ALARME; 
4. CFTV 

UFPE 1.391.778 m2 440.572 m2 97 44.129 90.000 382 NÃO .GTO 
.UNIN 

1-          336.000,00 
2-          280.908,00 

1.Controle de Carro; 
2. Convênio PM. 
 

Dados atualizados na III Reunião de Gestores de Segurança das IFE – Realizada na UFSC – 22 a 25 de junho de 2006 
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Capítulo 2 
 

 

Uma Organização de Segurança para as Universidades 
Federais: Concepção e Estrutura. 
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2.1 – Concepção da função de segurança. 
 
 
 O sucesso do Estado, como de qualquer organização passa pelo 

estabelecimento e domínio dos processos produtivos. São esses que nascem através 

das necessidades e aspirações de uma sociedade, seja ela em nível de Estado da 

federação  ou local. Podemos apresentar com bastante clareza o modelo da 

hierarquia de Maslow, no qual encontramos a necessidade de segurança. É um 

estado de coisa que causa um problema político, uma demanda por parte da 

sociedade. Essa demanda só vai ter uma alternativa através do sistema político. A 

segurança seja pública ou privada, fornecida pelo Estado, através do aparelho 

policial ou das organizações públicas ou privadas, não diferem em exigência dos 

demais setores neste quesito e necessitam que os profissionais da área cada vez 

mais pratiquem as técnicas necessárias, que busquem o estabelecimento de 

processos que atendam os objetivos de maximização dos resultados e minimização 

da violência. 

 Segurança Pública é um tema que vem exercendo um grande fascínio na 

sociedade mundial e muita polarização nos debates públicos. O tema é deturpado e 

incompreendido nas diversas arenas. A limitação nuclear no tema é de ordem 

conceitual. Essa distorção conceitual resulta, da classificação de segurança pública 

como polícia, ou considera-se segurança pública como um serviço privativo de um 

setor da administração estatal. Neto(2005) enfoca com muita profusão o conceito de 

segurança pública: 

““ Segurança Pública “é conceito seletivo construído em torno de 

duas proposições fundamentais. A primeira seta vinculada à fusão 

entre as idéias de segurança e criminalidade, mais precisamente a 

“criminalidade de rua”, os crimes contra o patrimônio, contra a vida 

e o consumo e o comércio de entorpecentes, alvos preferenciais do 

sistema de justiça penal. A segunda proposição decorre da 

simbiose entre os projetos de “segurança dos cidadãos” e 

“segurança do Estado” 
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 A discussão quanto ao que vem a ser a função segurança nas universidades 

federais é ampla e carece discutir políticas públicas de segurança e a questão 

policial.  Filho(1999), apresenta esta necessidade no estudo do sistema de justiça 

criminal e o problema da organização policial. 

 

 
“Nossa ignorância a respeito do funcionamento das policias 

estaduais, bem como das organizações do sistema de justiça 

criminal, e a forma mistificada do enfoque dado ao problema policial 

pode estar na origem de algumas prescrições freqüentemente 

propostas para reforma das policias.” 

  

 

 A segurança pública universitária ainda é um processo praticado com certo 

grau de amadorismo no Brasil, como também aquela praticada pelas empresas 

privadas, principalmente no que diz respeito ao caráter estratégico dentro das 

instituições em que ela é empregada. Como vimos nas oito universidades 

pesquisadas, os projetos de Segurança necessitam de aprimoramentos, 

principalmente no que concerne a uma metodologia científica. 

 

 A concepção da função de segurança precede a um planejamento, que tem 

como objetivo estabelecer um conjunto de providências a serem tomadas para evitar 

que uma situação vigente, satisfatória do ponto de vista da segurança, venha a sofrer 

alterações futuras, que ponham em risco as pessoas e os bens que deseja preservar.  

Trata-se de um processo contínuo, que deve ser executado pela própria 

universidade. Esse processo baseia-se em método operacional, que, por sua vez, 

pressupõe uma séria de indagações e questionamentos, não apenas sobre o que 

deve ser feito, mas também em que  condições serão realizadas.  
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 A segurança realizada nas universidades federais é nitidamente pública, 

contudo não é devidamente amparada dentro do direito  positivista brasileiro e nem 

em investimentos da União como sendo. A concepção tem que ser aquela defendida 

por Dantas(2005), um sistema de segurança pública, constituída de carreiras 

próprias, como a policia escolar norte americana.  

 

O atual modelo, que é defendido pelos palpiteiros e achólogos, que é alertado 

por Sette(2002), não se coaduna com a concepção da prevenção integrada. No qual 

se busca identificar e compreender os conflitos fugindo ao modus operandi 

tradicional, aquele que a atuação acontece após a ocorrência. Na concepção 

preventiva, o modelo é pela segurança orientada para o problema, não vinculado 

exclusivamente ao manual penal. Teoria desenvolvida por Herman Goldstein (1990), 

que é professor da Universidade de Wisconsin (EUA), vem sendo implantado em 

conjugação com o modelo do policiamento comunitário. É uma reavaliação da função 

policial, pela qual a polícia, em coordenação com outras instituições estatais e não 

estatais, mobiliza os seus recursos na identificação, análise e solução dos problemas 

de segurança, de um determinado território. A universidade é um território especial 

que necessita dessa reavaliação, uma vez que a função policial é exercida pelos 

seus próprios agentes em caráter preventivo, não podendo esperar pela polícia 

estadual. O foco agora não é reagir a incidentes, aos sintomas de problemas, a 

polícia busca soluções definitivas para os problemas em si.  Os sujeitos do sistema 

penal devem estar preparados para moldar suas estratégias e decisões tendo em 

conta outros campos de intervenção. Premissa fundamental do “policiamento 

orientado ao problema” é que: problemas distintos merecem respostas distintas.  

 

A nova concepção de segurança é orientada para a micro-região, ou seja, a 

comunidade, e é orientada ao problema. A polícia tem as suas funções e estruturas 

decisórias redefinidas para estar em condições de dividir com outras organizações, 

públicas e privadas, a responsabilidade pelo processo de identificação, análise e 

solução dos problemas locais.  
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Na qualidade de ator necessário, mas não suficiente, para a produção de 

segurança, a polícia deve passar por profundas transformações organizacionais, 

operacionais e culturais para torná-la mais integrada ao ambiente externo e, por 

conseqüência, mais apta a compreender o campo de atuação e prestar serviços de 

qualidade à sociedade. Muitos dos problemas que levam a sociedade a requerer a 

presença policial são decorrências, diretas ou indiretas de deficiências na prestação 

dos serviços públicos não-policiais que deveriam ser policiais. O tema da segurança 

deixa de ser compreendido como “questão de polícia”, de uma ordem pública 

coercitiva, operacionalizada pela polícia do Estado, para converter-se em Defesa 

Social, com finalidade transversal de um território.  

 

 

Essa concepção da função de segurança requer uma estrutura com poderes 

legais, oriundos de uma reorganização estrutural do corpo encontrado no artigo 144 

da Constituição Federal. Esse corpo não possibilita uma integração entre os diversos 

atores, Assim uma organização de segurança para as universidades federais, 

certamente não atingirá os objetivos para  sua construção. O que deixa isso bem 

claro, é a estrutura orgânica da UFPE, na qual a unidade organizacional responsável 

pela função segurança é denominada Coordenação de Segurança e Defesa 

Patrimonial. A expressão segurança define o dever da universidade no tocante à 

preservação da ordem pública interna e a incolumidade das pessoas que estão na 

sua jurisdição. Enquanto que Defesa Patrimonial é o dever de garantir os bens 

tangíveis, tal como o  patrimônio produtivo ou o patrimônio financeiro e os bens 

intangíveis, por exemplo, o patrimônio social e institucional  da instituição. São as 

universidades federais executoras de segurança pública. 
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2.2 - Segurança Pública e Segurança Universitária: O caminho para a 
construção de um modelo para a realidade brasileira. 
 
 
 
 
 O modelo brasileiro de polícia foi introduzido por D. João VI, em 13 de maio de 

1809, na forma de uma Divisão da Guarda Real de Polícia, e teve como paradigma o 

modelo francês. No Século XIII, deu-se na França a reorganização do modelo de 

polícia ostensiva militar, funcionando próximo ao exército e vinculada a um marechal. 

Napoleão, durante suas campanhas, levou este modelo (gendarmerie) para os 

países conquistados. 

 

 Na Inglaterra, Sir Robert Peel estruturou a Metropolitan Police em 1829, 

criando um modelo policial paramilitar, com uma estrutura militar, mas com status 

civil. Esse modelo britânico influenciou os países anglo-saxões. Assim, além do 

Brasil, o policiamento preventivo e ostensivo incube a corporações militares: Itália 

com os Carabineri, Espanha com Guarda Civil, Portugal com a Guarda Nacional 

Republicana, Suíça com a Gendarmerie Genevoise, Bélgica com a Gendarmerie 

Belga, Luxemburgo com a Gendarmerie Luxemburguese, Holanda com a Konin Klijk 

Marechausée, Argentina com a Gendarmeria Nacional, Canadá com a Police Montée 

Canadiense, Chile com os Carabineiros e outros países. Um caso híbrido ocorre nos 

Estados Unidos da América, onde a função de polícia preventiva é exercida 

primeiramente por uma polícia com status civil, mas com estrutura militar, 

hierarquizada, com sargentos, tenentes e capitães. A cargo dos Condados, exemplo, 

New York Police Departament – Los Angeles Police Departament, o que seria no 

Brasil as Guardas Municipais. 
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 No Brasil, é evidente o ponto de desconforto do atual modelo, principalmente 

na existência de uma polícia militar, que além da estrutura (organização) militar é 

controlada parcialmente pelo Exército por ser de fato e de direito militar. Afirma 

Zaverucha(2003):  

 
“O Brasil é a única ”democracia” em que sua principal polícia (em 

números) está sob parcial controle do Exército. Recentemente, o 

Congresso nacional aprovou uma lei, criando a figura do militar 

estadual, ou seja, não existe mais a categoria jurídica policial militar. 

Portanto, nossa elite política civil quer que a polícia tenha uma 

identidade mais militarizada. Esse é um legado autoritário. É a idéia 

de que a força vencerá o crime.” 

 

 Quando se fala no modelo de segurança em sentido lato, direciona-se esse à 

estrutura policial ou nas próprias instituições policiais. A vinculação é automática à 

sua aparência, à forma com que se apresentam publicamente, às suas instalações e 

ritos, conseqüência do desdobramento no seu território de atuação. Podemos ampliar 

essa afirmação para outras instituições que compõe o sistema de segurança pública, 

tal como o Poder Judiciário, através de seus órgãos específicos, a gestão prisional e 

o Ministério Público. 

 

 Como organizações, todas têm uma base de atuação e funções específicas 

regradas pela legislação e apóia-se em estruturas físicas adequadas para a 

operacionalização de suas funções. Algumas são funcionais e adequadas, outras 

adaptadas para o uso. Todas são carentes de garantias ou medidas de proteção 

orgânica. 

 

 As instalações dessas organizações, tais como quartéis, delegacias, fóruns, 

estabelecimentos prisionais, abrigam armas, munições, processos, pessoas e outros 

materiais, que pela criticidade de sua destinação envolvem riscos. Necessitam de 

medidas de segurança física que possam minimizá-los ou anulá-los. Daí o necessário 

emprego de técnicas, elementos, sistemas, princípios e doutrinas que  a segurança 

orgânica oferece, atuando como suporte às atividades da segurança pública e na 

identificação e análise dos riscos prováveis, seja no diagnóstico e estruturação de 

custos ou no planejamento, implementação e operação das medidas necessárias. 
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 Como conseqüência, as universidades federais que abrigam por necessidades 

unidades organizacionais destinadas à prestação de serviços na área de segurança 

organizacional e pública, deverá estruturar suas medidas de segurança orgânica, 

tanto para atender à situação corrente (o dia-a-dia da instituição), como para as 

situações de contingência (ou de emergência), independente de tratar-se de 

organismo policial disciplinado pelo artigo 144 da Constituição Federal. A estrutura e 

o resultado do processo input-output será conseqüência do conhecimento técnico e 

da responsabilidade de cada dirigente de universidade federal e refletirá a 

preocupação da instituição com relação à segurança pública universitária. 

 Todas as universidades devem formular diretrizes para seus órgãos de 

segurança. Políticas específicas  no sentido da adoção obrigatória de planos de 

segurança institucional, tanto correntes como de contingência, determinando seu 

desdobramento pela cadeia de comando/direção/subordinação e envolvendo as suas 

unidades (campi) mais afastadas. Fundamentalmente, recursos de toda ordem 

devem ser disponibilizados para viabilizar a execução do planejado. Paradigma a ser 

utilizado é o modelo da Universidade Federal de Pernambuco, implementado pela 

sua Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial, que adota o sistema de 

defesa social, coordenando e integrando, no âmbito da UFPE, os grandes sistemas 

voltados para a defesa da comunidade universitária, com ações na defesa da vida, 

dos direitos humanos, da cidadania e do patrimônio. Tudo isso alocado no seu Plano 

de Segurança Institucional – PSI, que hoje é um modelo que vem sendo adotado por 

diversas universidades e serve de instrumento para uma política de defesa social 

para o Estado. O que reforça o acerto do modelo da UFPE implementado em janeiro 

de 2004  é a regulamentação em junho de 2006 da Lei nº 11.091/2005, que trata da 

carreira dos servidores Técnico Administrativo em Educação, pelo Decreto nº 

5.824/2006 que no Anexo II apresenta as atividades do ambiente Infra-Estrutura, na 

área de segurança, atividades essa já desenvolvidas na sua plenitude pela UFPE 

através da sua Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial: “Planejamento, 

execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de construção, manutenção, conservação e 

limpeza de prédios, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, equipamentos, parques e jardins, 

segurança, transporte e confecção de roupas e uniformes.” Todo o planejamento, execução e 

avaliação na área segurança é de competência da Coordenação específica. O 
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governo federal, ao adotar como modelo para o sistema federal de ensino o modelo 

de segurança UFPE, aceita o retrato apresentado no capítulo 1 quanto ao modus 

operandi da universidade como retrato do Decreto de 2006, e descreve as atividades 

da área como atividade obrigatória no sistema federal de ensino:  

           “Atividades nessas áreas: 

•    Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos. 
•    Realização de atividades em assistência, assessoria, fiscalização, perícia e suporte técnico-

administrativos a projetos e atividades. 
•    Realização de coleta e tratamento de dados. 
•    Elaboração do plano diretor da instituição. 
•    Especificação de materiais.  
•    Elaboração dos planos de segurança e normas reguladoras da segurança na instituição. 
•    Realização de operações preventivas contra acidentes. 
•    Instalação, vistoria e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. 
•    Aplicação de primeiros socorros.  
•    Remoção de vítimas ou bens atingidos. 
•    Execução de atividades de defesa patrimonial. 
•    Investigações e registro das anormalidades. 
•    Registro de ocorrências de sinistros, desvios, furtos, roubos ou invasões. 
•    Atuação em postos de segurança instalados nas entradas, portarias e vias de acesso. 
•    Vistoria e manutenção de móveis. 
•    Outras atividades de mesma natureza.” 
 
 
Essas atividades retratam o que vem sendo realizado no âmbito da UFPE pela 

segurança orgânica, sem esquecer que essa estrutura é integrada pelo aparelho 

policial do Estado (Polícia Militar – Polícia Civil – Polícia Federal – Polícia Rodoviária 

Federal e pela ABIN) e por uma capacitação específica dos operadores de segurança 

orgânico. Tudo isso resulta numa espécie de segurança orgânica diferente do 

conceito tradicional de segurança patrimonial. Falar em segurança orgânica na UFPE 

é falar de uma polícia universitária ou como fala Dantas (2006) “campi police” , uma 

polícia especializada nas ações de prevenção, repressão e judiciária: 

 

“A história da criação das "campi police" norte-americanas está 
intimamente relacionada com o "romantismo político" dos distúrbios civis 
das décadas de 60 e 70 nas IES daquele país, fruto da eclosão de 
movimentos sociais (inclusive de igualdade racial) e de protestos contra a 
guerra do Vietnã.  
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É clássica a cena fotográfica, da década de 60, de um estudante 
universitário sendo atendido por uma colega, após serem feitos disparos 
contra ele e outros manifestantes daquela IES (Kentucky State) por forças 
policiais e membros da guarda nacional local (as guardas nacionais são 
estaduais nos EUA).   
  
Naquelas duas décadas, as situações de emergência de manutenção da 
ordem pública, incluindo ocorrências na área da lei e da ordem, nos 
campi, tinham que ser atendidas por guardas de vigilância, flagrantemente 
despreparados para lidar com tais situações, ou, na melhor das hipóteses, 
por efetivos policiais das tipicamente pequenas policiais locais 
(municipais), de efetivos quase sempre inferiores a dois dígitos (90% das 
polícias norte-americanos são desta configuração...) incapazes de engajar 
rápida e eficientemente naquelas mesmas situações.  
  
Disso resultou uma produção legislativa da qual derivam as atuais "campi 
police", instituições com altos padrões de capacitação profissional, 
capazes de lidar eficientemente com questões específicas do ambiente 
acadêmico, incluindo até mesmo o gerenciamento de crises e controle de 
distúrbios civis.    
  
Como resultado desse processo evolutivo, várias IES norte-americanas 
chegam mesmo a ser conveniadas pelo poder local (condado e município) 
para realizar o treinamento das respectivas forças policiais.   
  
Fruto de tal filosofia existem hoje nos EUA cerca de 15.400 organizações 
policiais locais (estaduais, de condado e municipais), 3.100 xerifados 
(seguindo uma tradição britânica que paulatinamente vai 
desaparecendo...) e mais de duas mil policiais de natureza específica, 
caso das campi police, polícia postal, polícia de sistemas metropolitanos, 
polícias de aeroportos específicos, polícias federais, etc...            

P O L I C E 
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ALABAMA 
 

 
ALABAMA A&M UNIVERSITY POLICE DEPARTMENT 

The Department of Public Safety's mission is to protect life and property, enforce the 
laws of the State of Alabama and Alabama A&M University policies. This mission 
mandates the preservation of peace and public order, crime prevention and reduction, 
and the apprehension and prosecution of violators of the law. The Department of 
Public Safety is and pledges the highest professional standards while providing and 
environment conducive to academic excellence. 

ZERO TOLERANCE 

 

 

 
 
 

                                    Arkansas 
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American University 
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The University of Florida Police Department currently utilizes four Harley Davidson 
motorcycles to make up the special operations Motorcycle Unit. Each motorcycle is equipped with 
emergency lights, siren, specialized communications equipment, and is clearly marked with the 
department’s seal and police markings.  

 
 
University of Florida Police Department Officers monitor crowds in excess of 87,000 people during home 
football games. 
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 Como a universidade do Alabama, a Universidade Federal de Pernambuco 

através da sua Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial, tem como missão 

à defesa da vida da comunidade universitária e seus usuários, bem como do 

patrimônio, isso em cumprimento a legislação. Contudo, essa ainda não está 

presente em nível constitucional, como podemos ver no artigo 144 da Constituição do 

Brasil que disciplina a estrutura policial atual e que prever uma regulamentação 

desde 1988. Isso é comprovado no artigo do Financial Time “Estrutura policial 
induz à impunidade no Brasil”, comentado pela BBC de Londres de 15/11/2005.  

Segundo a reportagem, a estrutura dos serviços de segurança no Brasil impede uma 

mudança. A rivalidade entre as policias civil e militar, os baixos salários, a falta de 

treinamento, a corrupção e a violência, são fatores de entraves. Conclui o jornal, 

dizendo que “algumas políticas promissoras foram desenvolvidas nos níveis 

municipal, estadual e nacional”, mas que elas acabam freqüentemente 

abandonadas.”. Podemos acrescentar a essas  políticas o modelo UFPE e a 

necessidade urgente de regulamentação do Artigo 144 da Constituição brasileira”. 
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3. Considerações Finais 
 
 
 
  

Na conjuntura brasileira, a violência tem sido considerada como uma das 

figuras reveladoras da desordem, que segundo Balandier(1997), essa é geralmente 

vista sob o aspecto do mal ou do inesperado, do incomum. Ele vai além, quando 

afirma, que a modernidade parece atribuir-lhe uma capacidade de onipresença e de 

crescente virulência, transformando-a na principal referência obsedante e fixadora de 

incompreensões, inquietudes e angústias. A violência pode tomar a forma de uma 

desordem contagiosa e de difícil controle. 

 

 Como se assinalou, o estudo apresentado está voltado para se estabelecer 

uma comparação entre seguranças orgânicas de oito universidades federais, tendo a 

Universidade Federal de Pernambuco como paradigma. Para isto, considerou-se 

necessário examinar suas estruturas, modelos e a relação entre elas e o sistema de 

segurança pública do Estado. 

 

 No que se refere aos fatores que regularmente influenciaram a constituição e 

reestruturação dos modelos orgânicos, não se pode deixar de considerar o papel que 

essas seguranças institucionais tem em relação à segurança pública. A existência 

dessas estruturas endógenas, e de outras estruturas de segurança organizacional, 

certamente oferecem as pré-condições para a presença do Estado na formulação de 

políticas públicas de segurança eficientes e eficazes e no enfrentamento da 

criminalidade, dentro do sistema de defesa social. Não se pode deixar de considerar, 

também, entre as influências de implementação de novos modelos orgânicos, em 

particular o modelo UFPE associado à ausência do governo do Estado de 

Pernambuco na operacionalização do policiamento na cidade universitária (campus 

universitário).  

 

A aplicação da Segurança Orgânica Universitária privilegia a comunidade 

interna e externa. Este tipo de segurança é pago pelo governo federal e, por isso 

mesmo, deve ser usufruído pelas pessoas que circulam na cidade universitária. 
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 O principal enfoque da Segurança orgânica Universitária é a produção da paz 

social de forma endógena, contudo suas ações repercutem na área externa do 

campus quando os agentes realizam rondas no entorno para garantir a segurança 

daqueles que necessitam se deslocar por essas áreas externas.  

 

Essa ação contribui com a Segurança Pública que trata do todo, do universal, 

enquanto que a Segurança privada, aquela adstrita a Lei nº 7.702/1983, cuida da 

parte do particular, deixando claro que a Segurança orgânica Universitária, ora 

analisada, difere daquela Segurança Privada, colocada a serviço de alguns órgãos e 

empresas.  

 

 Com o aumento da criminalidade e da violência nas cidades, aumentou 

também a preocupação da Segurança Pública, requerendo aumento de efetivo 

policial e de equipamentos. Porém, as Políticas Públicas, nem sempre conseguem 

contemplar a área de Segurança Pública com recursos suficientes, configurando 

assim um dos fatores que contribuem para o fortalecimento do papel da Segurança 

Orgânica Universitária.  

  

 Mais recentemente, a fase mais favorável para a população universitária, no 

processo de segurança, possibilitou, na UFPE, conforme matéria que trata da 

segurança no campus e veiculada pela  imprensa local (Rede Globo - TV Jornal – TV 

Tribuna – Diário de Pernambuco e Jornal do Commércio), o retorno à sensação de 

segurança perdida até janeiro de 2004, em virtude do crescimento da violência na 

região metropolitana do Recife e pelo sucateamento da sua segurança orgânica que 

não acompanhou o processo evolutivo da tecnologia.  

 

Neste ano, a nova administração central resgata o papel dessa área para 

cumprir com o plano de gestão apresentado na campanha eleitoral para o cargo de 

Reitor.  Medidas como: (a) integração das duas unidades de segurança (vigilância 

vinculada a Prefeitura da Cidade Universitária e a Coordenação de Segurança 

vinculada ao Gabinete do Reitor) que passam a integrar a estrutura recém criada da 

Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial; (b) aquisição de viaturas, 

fardamentos e rádios comunicadores; (c) implementação de curso de capacitação 

adstrito à realidade acadêmica; e (d) reformulação do Plano de Trabalho, referente 
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ao convênio com a Polícia Militar, que agora deixa de ser a segurança principal e 

passa a apoiar a segurança orgânica universitária. 

 

 Para as outras universidades, espelhadas no modelo de Pernambuco, o que 

repercutiu significativamente na necessidade de reestruturação das suas estruturas 

foi o quadro comparativo de ocorrências e o investimento realizado por cada 

universidade, destacando de novo a UFPE na relação custo-beneficio,  como a de 

menor investimento financeiro e sem  a utilização direta de terceirização e com um 

output em serviço de maior resultado. 

 

 Não obstante as dificuldades pelas quais vem passando nos últimos anos, a 

cidade de Recife, figurando segundo a SENASP como a campeã em crime letal 

intencional, cidade sede da UFPE, é de grande interesse dos membros que 

constituem a Comissão Nacional de Gestores de Segurança das Instituições 

Federais de Ensino Superior – CNGS, comissão constituída em 2005 e que de 

imediato após conhecer o modelo de Pernambuco, elegeu o Coordenador da 

Segurança da UFPE como o primeiro presidente da Comissão Nacional. 

 

 Os dados que foram obtidos e formam os Quadros Comparativo e 

Complementar apresentam a dimensão do modelo UFPE, seu papel complementar e 

relevante na geração da segurança interna e o seu papel de externalidade sobre o 

aparelho de segurança pública. 

 

 Foi dado destaque no trabalho a importância da formação, capacitação e 

qualificação dos operadores de segurança das universidades, para a execução das 

funções essenciais de proteção da vida e do patrimônio, bem como da necessidade 

da qualidade na produção do material utilizado pela polícia judiciária nos inquéritos 

onde figura a universidade como parte.  

 

Na comparação entre as universidades, ficou patente através da política de 

capacitação e qualificação da UFPE, a posição de destaque do modelo adotado pela 

Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial, e o efeito dessa política na 

qualidade da ação operacional e dos dados produzidos e utilizados pela polícia. 
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 Na análise apresentada, ao lado dos dados quantitativos, as informações 

qualitativas obtidas através da interação com os operadores das polícias e ABIN, 

ficou patente, também, o perfil de polícia universitária nas atribuições e atividades da 

Coordenação de Segurança da UFPE.  

 

 Ao lado disso, a necessidade de regulamentação do Artigo 144 da 

Constituição Federal do Brasil, como forma de alcance de um modelo de segurança 

pública que estabeleça a sensação de segurança pela sociedade brasileira. O 

resultado dessa regulamentação é um modelo brasileiro que contempla outros 

modelos internacionais, principalmente o norte americano. E nesse novo modelo, 

encontramos inserida a polícia universitária. 

 

 As informações coletadas no que se referem aos modelos de segurança 

orgânica federal evidenciaram ainda quatro períodos distintos no arcabouço jurídico 

estrutural. Em 1960, através da Lei nº 3.780, destaca-se uma expansão de 

operadores de segurança, modelo próximo ao norte americano. Posteriormente uma 

fase de enxugamento, através do Decreto nº 85.354/1980, as várias categorias 

relacionadas na Lei nº 3.780/1960 foram fundidas numa única categoria denominada 

de Agente de Vigilância. Esse novo agente tinha como pré-requisito para a 

investidura no serviço, após aprovação em concurso público, ser aprovado no curso 

de formação ministrado pela Academia Nacional de Polícia, a mesma que forma os 

policiais federais. Possivelmente a finalidade era dotar a estrutura brasileira 

fundamentada no modelo norte americano, Felipe(2005) define esse modelo 

americano de Agentes Federais de Vigilância vinculados a General Services 

Administration, como sendo o responsável pelo Serviço de Prédios Públicos do 

Governo Federal dos EUA, parte da Administração de Serviços Gerais (GSA), é 

encabeçado por um "Comissário".  

 

O Serviço possui uma agência policial em sua estrutura,  chefiada por um  

“Sub-Comissário para o Serviço de Proteção Federal".  A missão principal do Serviço 

de Proteção Federal é prover segurança física para as instalações pertencentes ao 

Governo federal dos EUA, aí incluída a segurança de seus ocupantes, visitantes e 

propriedade deles. O Serviço de Proteção Federal não é uma organização policial 

propriamente dita, mas sim uma organização de segurança de instalações com poder 
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de polícia. O treinamento dos agentes do serviço inclui, assim, tanto  assuntos 

relacionados com a segurança física de instalações como temas relativos à atividade 

policial em geral. Eles portam armas e trabalham tanto uniformizados quanto em 

trajes civis em missões veladas. As atividades de rotina dos agentes envolvem a 

responsabilidade pela segurança em determinadas áreas geográficas, com eles 

supervisionando procedimentos pré-determinados de segurança física das 

instalações e, eventualmente, atuando em situações de emergência.  

 

 

O terceiro período foi o disciplinado na Lei nº 9.632/1992, quando se extingue 

todos os cargos de segurança orgânica na esfera do poder executivo federal que 

estavam vagos e o período atual e específico das instituições federais de ensino que, 

através da Lei nº 11.091/2005, coloca em posição de destaque os Operadores de 

segurança das universidades federais, classificando-os com a melhor remuneração 

entre os cargos de mesmo nível. 

 

 No entanto, o que se percebe mais claramente é que as cidades universitárias 

necessitam de um serviço de segurança que constitui, conforme os indicadores 

apresentados, impactos no resultado das políticas nacionais de segurança pública, 

sobretudo no que se refere à segurança preventiva e na necessidade de utilização de 

instrumentos e formas de gestão modernas e uma boa estrutura no que diz respeito 

ao grau tecnológico adotado e à formação dos recursos humanos inseridos nessas 

estruturas orgânicas. É necessário, no entanto, que esse modelo possa ser utilizado 

através de estratégias adequadas a cada universidade a fim de que atinja o objetivo 

desejado.  

 

 Assim sendo, o estudo suscitou dentro da realidade demonstrada, a 

importância da segurança orgânica universitária para a segurança urbana como um 

modelo de prevenção. Contudo, a mesma realidade demonstra a necessidade de se 

manter segurança orgânica nas universidades, com um quadro próprio, com uma 

política de capacitação específica e com uma estrutura orgânica que atenda a 

demanda interna e complemente a segurança pública.  
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Esse é o retrato do modelo adotado na UFPE, que se diferencia das demais 

estudadas. Além disso, a unidade de segurança carece de uma dotação 

orçamentária condizente com as suas necessidades técnicas e operacionais. Aqui 

estamos apresentando os modelos da UFMG, UFRJ, UFRGS e UFSC, bem diferente 

do quadro financeiro da UFPE. Por fim, a utilização de tecnologia, principalmente o 

uso dos sistemas de segurança eletrônicos, que tem por finalidade dissuadir atitudes 

hostis, atividades adversas ou ações que representem riscos ou ameaças às 

universidades. Sistemas esses (CFTV) que são utilizados por seis das universidades 

estudadas – UFAL, UFMG, UFRGS, UFSC e UFV. Dessas, a Universidade Federal 

de Alagos é a única que não possui quadro próprio de Operadores de Segurança. O 

sistema eletrônico utilizado, o pessoal empregado no monitoramento e no 

atendimento as chamadas acionadas pela equipe que monitora, são terceirizados. 

Segundo palestra proferida em workshop sobre qualidade de vida e segurança na 

UFPA em 2002, o Cientista Político Guaracy Mingardi afirma: “A vigilância privada, que 

seria outra alternativa, só tem alguma eficácia para atividades específicas. Com pessoal mal treinado e 

geralmente sem treinamento adequado, esse sistema também é ineficaz”. Essa ausência de 

quadro contribui com o número de ocorrência registrado na UFAL. Na linha oposta 

segue a UFPE, que não utiliza vigilância privada. A UFMG, UFRGS, UFSC e UFV 

utilizam o sistema eletrônico e a vigilância privada como complemento. Ainda no 

quesito tecnologia, a UFRJ vem implementando o Sistema de Reconhecimento 

Automático de Placas de Veículos, sistema desenvolvido pela própria universidade. 

Outra ausência verificada no modelo UFPE. 

 

 O ponto forte do estudo foi conseguir analisar os modelos de segurança 

adotados nas universidades federais, explicar o seu papel preventivo, seus efeitos na 

segurança pública e propor uma base teórica e prática para a busca de um modelo 

que possa atender as especificidades de cada universidade sem fugir a concepção 

da função segurança atribuída a cada estrutura orgânica. Na III Reunião de Gestores 

de Segurança das IFES, realizada na UFSC em junho de 2006, agora com a 

participação de gestores de outras universidades, foi construído um canal de 

comunicação: www.gesseg@listas.ufv.br, que possibilita a discussão e 

implementação de modelos unívocos, tais como: fardamento, organograma – 

nomenclatura das funções – brasão – formulário de ocorrência – capacitação  e 

procedimentos administrativos (horas extras – adicional noturno – porte de arma etc). 
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 Assim, esperamos que essa dissertação possa contribuir também para a 

regulamentação do artigo 144 da Constituição Federal, na busca de um novo modelo 

de polícia para o Brasil, bem como oferecer subsídios para um melhor entendimento 

no que se refere a segurança orgânica universitária.   
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 APÊNDICE  A –  Questionário utilizado com os gestores de segurança das 
universidades pesquisadas. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
1. NOME DA UNIVERSIDADE E DO SETOR: 
2. NOME DO RESPOSÁVEL:  

a) Telefone: 
b) E-mail 

3. A MARCA/LOGOTIPO: 
4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

a) (Vinculação) Reitoria - Pró-Reitoria – Prefeitura etc 
b) Nível do Cargo: CD/FG 
c) Quantos auxiliares e qual a nomenclatura? 

5. Nº DE SERVIDORES: 
6. VEM SOLICITANDO CONCURSO? 
7. COMO FICOU A SITUAÇÃO DOS SERVIDORES APÓS A 2ª ETAPA DE 

IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 11.091/2005? 
8. QUAL A ESCOLARIDADE? 
9. EXISTEM SERVIDORES DO QUADRO PARTICIPANDO DE CURSOS (graduação 

– Técnico) NA ESPECIALIDADE  DE SEGURANÇA?  
10. Nº DE TERCEIRIZADO COM RELAÇÃO DIRETA COM A ÁREA DE 

SEGURANÇA 
a) Vigilante; 
b) Porteiro; 
c) Recepcionista. 

11. ESCALA DE SERVIÇO: Quantas e  Quais? 
12. QUANTAS TURMAS? 
13. VIATURAS: nº - são caracterizadas? 
14. ARMAMENTO: 
15. PORTE DE ARMA – FUNDAMENTO LEGAL: 
16. FARDAMENTO – FOTO 
17. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: (Carteira ou outro) 
18. HORAS EXTRAS –  HORAS NOTURNAS - QUANTAS? 
19. AD. NOTURNO? 
20. PERICULOSIDADE? 
21. CAPACITAÇÃO: 

a) Cursos; 
b) Estrutura; 
c) Docentes; 

22. QUADRO DE OCORRÊNCIAS COM OS TIPOS: ANO 2004 E 2005 
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23. PLANO DE SEGURANÇA: 
a) Estrutura 
b) Relação com os órgãos de segurança (Estadual e Federal); 
c) Procedimentos quando de ocorrências: 
Ex: detenção em flagrante, como é o procedimento de encaminhamento para a 
polícia? Qual o nível? (Estadual ou Federal)  
d) Existe unidade especial (Ex: Geru da UFSC – GTO da UFPE) 
e) Existem seguranças dentro das unidades? 
f) A segurança é centralizada em uma unidade ou lotada nas unidades? 
g) Segurança eletrônica:  

i. Qual o modelo? 
ii. Tipo de equipamentos? 

iii. Próprio ou terceirizados? 
iv. Quem realiza a monitorização? 

24. Forma de escolha dos cargos  (CD/FG) do setor? 
25. Nº total da comunidade universitária (Docentes – Téc. Administrativo em Educação – 

Alunos) 
26. Outros usuários: 
27. População do entorno que utilizam a universidade: 
28.  Existem comunidades com quadro de violência no entorno? Quantas? Qual o nível? 
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 ANEXO A –  Lei que dispõe sobre a Classificação de Cargos de 1960 
 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

 

LEI N. 3.780 - DE 12 DE JULHO DE 1960 

    Dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras providências.  

    O Presidente da República 

    Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS 

    Art. 1º Os cargos do serviço civil do Poder Executivo obedecem à Classificação estabelecida na 
presente lei. 

    Art. 2º Os cargos podem ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. 

    Parágrafo único. Excepcionalmente, quando ocorrer necessidade imperiosa de serviço, o cargo efetivo 
poderá ser provido em caráter interino, pelo prazo máximo de um ano, enquanto não houver candidato 
habilitado em concurso. 

    Art. 3º Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes ou em séries de classes. 

    Parágrafo único. As classes e séries de classes integram grupos ocupacionais e serviços, na 
conformidade do Anexo I. 

    Art. 4º Para os efeitos desta lei: 

    I - Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, mantidas as 
características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres da União. 

    II - Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e 
responsabilidades. 

    III - Série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas 
hierarquicamente, de acordo com o grau de dificuldade das atribuições e nível de responsabilidades, e 
constituem a linha natural de promoção do funcionário. 

    IV - Grupo ocupacional compreende séries de classes ou classes que dizem respeito a atividades 
profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos 
aplicados no seu desempenho. 

    V - Serviço é a justaposição de grupos ocupacionais, tendo em vista a identidade, a similaridade ou a 
conexidade das respectivas atividades profissionais. 
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    Art. 5º As classes distribuem-se pelos níveis de 1 (um) a 18 (dezoito), na forma do Anexo I, consideradas 
as atribuições e responsabilidades dos cargos que as compõem. 

    Art. 6º As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes a cada classe serão 
especificadas em regulamento. 

    Parágrafo único. As especificações de classe compreenderão, para cada classe, além de outros, os 
seguintes elementos: denominação, código, descrição sintética das atribuições e responsabilidades, 
exemplos típicos de tarefas, características especiais, qualificações exígidas, forma de recrutamento, linhas 
de promoção e de acesso. 

    Art. 7º Os cargos de provimento em comissão, na forma do Anexo II, compreendem: 

    I - Cargos de direção superior e intermediária; 

    II - Cargos de outra natureza. 

    § 1º Os cargos de direção superior e direção intermediária são providos em comissão, mediante livre 
escolha do Presidente da República, os primeiros dentre pessoas que satisfaçam os requisitos gerais para 
investidura no serviço público, bem como possuam experiência administrativa e competência notória e, os 
segundos, dentre funcionários que tenham dado provas de sua eficiência e capacidade. 

    § 2º Os cargos em comissão de outra natureza são providos por livre escolha do Presidente da 
República, dentre pessoas qualificadas, que satisfaçam os requisitos gerais para investidura no serviço 
público. 

    Art. 8º As atribuições e responsabilidades dos cargos em comissão serão definidas nas leis orgânicas ou 
nos regimentos das repartições respectivas. 

CAPÍTULO II 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

    Art. 9º Além dos cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, haverá no serviço civil do 
Poder Executivo funções gratificadas. 

    Art. 10. A função gratificada atenderá: 

    I - a encargos de chefia, de assessoramento e de secretariados; e  

    II - a outros determinados em Lei. 

    Art. 11. A função gratificada não constitui emprêgo, mas vantagem acessória do vencimento, e não será 
criada pelo Poder Executivo sem que haja recurso orçamentário próprio e tenha sido prevista no regimento 
da repartição a que se destina. 

    Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a classificação das funções gratificadas com base entre 
outros, nos princípios de hierarquia funcional, analogia das funções, importância, vulto e complexidade das 
respectivas atribuições. 

    Parágrafo único. Nesta regulamentação, deverá ser prevista também a correlação fundamental entre as 
atribuições do cargo efetivo de funcionário e da função gratificada para que fôr designado a exercer. 
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    Art. 13. A gratificação de função será calculada na base dos símbolos e valores constantes no item C do 
Anexo III. 

    Parágrafo único. A importância da gratificação de função será igual à diferença entre o valor estabelecido 
para o símbolo respectiva e o vencimento do cargo efetivo exercido pelo funcionário. 

CAPÍTULO III 

DOS VENCIMENTOS 

    Art. 14. O vencimento de cada classe está determinado no item A do Anexo III. 

    § 1º É estabelecido para cada classe um vencimento-base inicial com aumentos periódicos consecutivos 
por triênio de efetivo exercício na classe, como consigna a progressão horizontal indicada no item A do 
Anexo III. 

    § 2º O funcionário, quando nomeado, percebe o vencimento-base da classe.  

    § 3º A progressão horizontal é devida a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o 
triênio. 

    § 4º Os períodos de licenças, previstas nos itens V e VI do art. 88 do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União, e o de afastamento para servir em sociedade de economia mista ou organismos 
internacionais não serão considerados para efeito de contagem de triênio. 

    § 5º O disposto no parágrafo anterior, na parte relativa ao afastamento para servir em Sociedade de 
Economia Mista, não se aplica ao Pessoal cedido pela União à Rêde Ferroviária Federal S/A, na forma da 
letra <<d>>, do § 2º do artigo 15, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957. 

    § 6º O funcionário transferido não interrompe a contagem do triênio para habilitação à progressão 
horizontal. 

    § 7º A apuração de tempo de serviço, para efeito da progressão horizontal, regula-se pelo disposto no 
art. 79 da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

    Art. 15. O vencimento dos cargos em comissão obedece à tabela de valores do item B do Anexo III. 

CAPÍTULO IV 

DOS QUADROS 

    Art. 16. Cada Ministério ou órgão subordinado diretamente ao Presidente da República possuirá seu 
próprio quadro de funcionários. 

    § 1º Os estabelecimentos industriais do Estado deverão ter quadros próprios e as repartições de 
atividades específicas poderão também possui-los. 

    § 2º Os Ministérios e, bem assim, as repartições de âmbito nacional poderão ter quadros desdobrados 
regionalmente ou discriminados por serviços, 

    § 3º As classes ou séries de classes privativas de determinados órgãos ou regiões serão previstas e 
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indicadas com essas características. 

    Art. 17. O quadro de pessoal em cada Ministério, ou órgãos subordinados diretamente ao Presidente da 
República, compreenderá: 

    I - Parte Permanente, integrada pelos cargos efetivos e pelos cargos em comissão. 

    II - Parte Suplementar, integrada pelos cargos extintos. 

    § 1º A Parte Permanente reunirá os cargos que, considerados essenciais à administração, se destinam à 
realização de trabalhos continuados e indispensáveis ao desenvolvimento regular dos serviços públicos. 

    § 2º A Parte Suplementar, para efeito de assegurar a situação individual dos respectivos ocupantes, 
agrupará cargos e funções, que serão suprimidos automaticamente, à medida que vagarem, quando 
isolados ou de menor vencimento, feitas as promoções e melhorias, quando integrarem carreiras, séries 
funcionais, classes ou séries de classes. 

    Art. 18 A lotação numérica das repartições e serviços completará as indicações de cada quadro e 
permanecerá sempre atualizada, quer nos órgãos centrais do pessoal, quer nos órgãos subordinados. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO ENQUADRAMENTO 

    Art. 19. Esta lei abrange a situação dos atuais funcionários, dos extranumerários amparados pelos 
artigos 18 e 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou pela Lei nº 2.284, de 9 de agosto de 
1954..................................................(VETADO)..................................................................................................

e pelo art. 264, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 .... 
(VETADO)..........................................................ou pessoal a eles equiparado, os quais, com as ressalvas 
previstas na presente lei, passam para todos os efeitos à categoria de funcionários. 

    Parágrafo  único. Esta lei também se aplica aos servidores que, na forma da legislação vigente, integram 
quadros e tabelas suplementares extintas, na jurisdição dos Ministérios. 

    Art. 20. Para reajustar os cargos e funções existentes ao sistema de classificação instituído nesta lei, 
aplicam-se as seguintes regras de enquadramento : 

    I - Enquadramento direto. 

A lista de enquadramento (Anexo IV) precisa a classe na qual será ajustado cada cargo ou função existente, 
com o seu ocupante. 

    II - Enquadramento específico. 

A lista de enquadramento (Anexo IV) indica a classe ou as classes nas quais serão ajustados os cargos e 
funções existentes, com seus ocupantes, e traça as regras especificas que deverão presidir ao processo de 
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enquadramento. 

    III - Enquadramento genérico. 

A lista de enquadramento (Anexo IV) indica, para as classes e cada serie de classes, quais, genericamente, 
os cargos e funções existentes que concorrem à classificação. 

    § 1º Far-se-á o enquadramento passando os ocupantes dos cargos e funções, considerados em 
conjunto, por ordem decrescente de padrão e referência, a ocupar, de cima para baixo, as classes 
indicadas, observando-se os seguintes limites: 

    I - Nas séries constituídas de duas classes, 50% do total dos cargos da série constituirão a classe A, 
figurando os restantes na classe B. 

    II - Nas séries de três classes, a inicial possuirá 45% do total dos cargos da série, a classe intermediária, 
35% e a final, 20% . 

    III - Nas séries de quatro classes, a distribuição dos cargos será de 40% para a classe inicial; 30% para a 
classe imediata, 20% para a seguinte e l0% para a classe mais elevada. 

    § 2º Em igualdade de condições terão preferência, respectivamente; na seguinte ordem de precedência, 
o funcionário, o extranumerário amparado pelos arts. 18 e 23 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, pela Lei nº 2.284, de 9 de agosto de 1954, pela Lei nº 3.483, de 8 de dezembro 

de 1958 e pelo artigo 264, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e os demais extranumerários ou 
pessoal a eles equiparado. 

    Art. 21 Efetuado o enquadramento, ocupará o servidor a classe a que fixar jus. 

    § 1º Para localizá-lo no vencimento-base ou referência adequada do respectivo nível, levar-se-á em 
conta: 

    a) o vencimento ou salário percebido no cargo ou função, acrescido do abono de que trata a Lei nº 3.531, 
de 19 de janeiro de 1959. 

    b) as diferenças de vencimento ou salário que o servidor estiver percebendo em virtude de lei. 

    § 2º O total resultante determina a colocação do funcionário no vencimento-base ou na referência de 
valor igual ou superior mais próximo. 

    § 3. Se o total resultante for superior ao valor da referência, VI, o funcionário será colocado nessa 
referência, ficando-lhe assegurada a diferença que houver. 

    Art. 22. Extinguem-se com esta lei as atuais categorias de extranumerários, ou pessoal a êles 
equiparado, e desaparecem, de igual modo, cargos e carreiras da organização vigente, na medida em que 
se proceda a implantação do novo sistema de classificação. 

    Parágrafo único. Os extranumerários-contratados ........ (VETADO).... cargo incluídos entre o pessoal 
especialista a que se refere o art. 26 desta lei, podendo a administração manter os contratos vigentes pelo 
respectivo prazo de validade ou, se não convier, rescindi-los. 

CAPÍTULO VI 
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DO PESSOAL TEMPORÁRIO E DE OBRAS 

     Art. 23. O Serviço civil do Poder Executivo será atendido: 

    I - quando se trate de atividade permanente da administração, por funcionários; 

    II - quando se trate de atividade transitória ou eventual: 

    a) por pessoal temporário admitido à conta de dotação global, recurso próprio do serviço ou fundo 
especial criado em lei; 

    b) por pessoal de obras admitido para realização de obras públicas, durante sua execução. 

    Art. 24. O pessoal temporário e o pessoal de obras ficarão sujeitos ao regime de emprêgo previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho e na legislação vigente peculiar àquele regime de emprêgo. 

    § 1º O salário do pessoal temporário e do pessoal de obras deverá enquadrar-se dentro das condições 
regionais do mercado de trabalho e, na sua fixação, serão consideradas os encargos e obrigações a 
desempenhar. 

    § 2. O chefe de repartição que destinar parcela de dotação global, de recurso próprio do serviço ou de 
fundo especial, a pagamento de pessoal, deverá submeter, anualmente, ao Ministro de Estado ou dirigente 
de órgão subordinado ao Presidente da República, o programa de aplicação de tais recursos, com os 
salários discriminadas por categoria, não podendo êles exceder o vencimento-base do nível correspondente 
à classe de encargos e obrigações semelhantes ou equivalentes. 

    § 3º Aprovado o programa, a escala de salário, com a despesa prevista será publicada no Diário Oficial e 
encaminhada, por cópia, ao Tribunal de Contas, ou suas Delegações, para exame e registro e posteriori da 
despesa que dêle decorrer. 

    Art. 25. O Chefe da repartição deverá submeter à aprovação do Ministro de Estado, ou do dirigente de 
órgão subordinado ao Presidente da República, a tabela de salário do pessoal. 

    Art. 26. Para o desempenho de atividade técnico-especializada, para cuja execução não disponha o 
serviço de funcionário habilitado, poderá ser admitido especialista temporário, por prazo não excedente ao 
de um exercício financeiro, mediante Portaria do Ministro de Estado ou de dirigente de órgão subordinado 
ao Presidente da República. 

    Parágrafo único. O ato de admissão, além de sujeito às exigências regulamentares, ficará condicionado 
à apresentação de títulos comprobatórios de habilitação técnica ou especializada de candidato ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público e ao registro prévio no Tribunal de Contas. 

    Art. 27. Ao pessoal de que tratam os arts, 23, item II, e 26 contará para efeito de aposentadoria, se 
nomeado funcionário, o tempo de serviço anteriormente prestado naquela qualidade. 

    Art. 28. O pessoal de que tratam o item II do art. 23 e o art. 26 não poderá, ser desviado para serviços 
diferentes daquele para que foi admitido, sob pena de ser o responsável por tal irregularidade demitido ou 
destituído do cargo ou encargo de direção ou chefia que esteja exercendo. 

CAPÍTULO VII 

DA PROMOÇÃO 



 

  

142

    Art. 29. Promoção é a elevação do funcionário, pelos critérios de merecimento e antigüidade de classe, à 
classe superior dentro da mesma série de classes e será feita à razão de um têrço por antiguidade e dois 
terços por merecimento. 

    Art. 30. Merecimento é a demonstração positiva pelo funcionário, durante sua permanecia na classe, de 
pontualidade e assiduidade, de capacidade e eficiência, espirito de colaboração, ética profissional e 
compressão dos deveres e, bem assim, de qualificação para o desempenho das atribuições de classe 
superior. 

    Parágrafo único. A promoção obedecerá sempre à ordem de classificação do funcionário na lista de 
merecimento. 

    Art. 31. Será de 3 (três) anos de efetivo exercício na classe o interstício para concorrer à promoção, 
reduzindo-se para 2 (dois) quando não haja funcionário que conte aquêle tempo. 

    Parágrafo único. Para efeito deste artigo, computar-se-á o afastamento considerado de efetivo exercício 
pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

    Art. 32. O funcionário promovido passará, na classe superior, para a referência correspondente a em 
que se encontra na classe inferior, não se interrompendo, todavia, a contagem de tempo para a progressão 
horizontal, até atingir a referência-limite (referência VI). 

    Art. 33. As promoções serão processadas consoante as regras constantes da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 e da legislação vigente no que não colidirem com as disposições desta lei. 

CAPÍTULO VIII 

DO ACESSO 

    Art. 34. O funcionário pode ter acesso, como indica o Anexo I, à de nível mais elevado, pertencente à 
série de classes afim, nas estritas linhas de correlação ali traçadas. 

    § 1º Os casos de acesso concorrente serão definidos e previstos no regulamento. 

    § 2º A nomeação por acesso recairá em funcionário que pertença à classe da mesma formação 
profissional, mas de escalão inferior, mediante reserva da metade das vagas, ficando a outra metade para 
ser provida por concurso público. 

    § 3º O funcionário nomeado por acesso perceberá na nova classe o vencimento imediatamente superior 
ao da referência em que se encontrava, sem interromper a contagem de tempo de serviço para perfazer o 
triênio. 

    § 4º Será de três anos de efetivo exercício na classe o interstício para concorrer à nomeação por acesso, 
reduzindo-se para dois, quando não haja funcionário que possua aquêle tempo. 

    § 5º A nomeação por acesso, além das exigências legais e das qualificações que couberem em cada 
caso, obedecerá a provas práticas que compreendam tarefas tipicas relativas ao exercício do novo cargo e, 
quando couber, à ordem de classificação em concurso de títulos que aprecie a experiência 
funcional......................................................................VETADO).........................................................................

     § 6º As comissões de concurso serão integradas por funcionários com mais de dez anos de serviço 
público federal, pertencentes às classes mais elevadas do grupo ocupacional respectivo. 

    Art. 35. Os órgãos centrais de pessoal manterão as devidas anotações e confrontos sôbre os atos de 
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nomeação, promoção e preenchimento de vagas ocorridas. 

CAPÍTULO IX 

DOS ÓRGÃOS DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

    Art. 36. Fica instituída, junto ao Departamento Administrativo do Serviço Público, a Comissão de 
Classificação de Cargos. 

    Art. 37. Compete à Comissão de Classificação de Cargos: 

    I - Velar pela observância e pela aplicação dos preceitos estatuídos nesta lei e na sua regulamentação; 

    II - Estudar e coordenar, em caráter permanente, os meios de dar fiel execução ao sistema e propugnar 
pelo seu aperfeiçoamento; 

    III - Examinar as reclamações e recursos que se suscitarem; 

    IV - Promover a colaboração que fôr solicitada pelos órgãos públicos nos assuntos relacionados com as 
suas atribuições; e 

    V - Colaborar com o Ministério Público e com os órgãos de defesa da União nas questões suscitadas 
perante a justiça relativamente à aplicação desta lei. 

    Art. 38. A Comissão de Classificação de Cargas compõe-se de cinco membros, designados pelo 
Presidente da República, dentre funcionários civis da União, com mais de dez anos de serviço público 
federal e reconhecida experiência em assuntos administrativos ou jurídicos. 

    § 1º Os atos de designação indicarão o presidente e o vice-presidente. 

    § 2º O Diretor da Divisão de que trata o art. 39 desta lei será um dos membros da Comissão. 

    § 3º O regimento será elaborado pela Comissão e aprovado pelo Presidente da República. 

    § 4º Remalvado o disposto no § 2º, os membros da Comissão serão, designados para servir durante 
quatro anos, podendo ser reconduzidos. 

    § 5º As primeiras designações far-se-ão para período de um, dois, três e quatro anos. 

    § 6º A Comissão apresentará, no comêço de cada ano, ao Presidente da República, o relatório de seus 
trabalhos e dêle enviará cópias às Comissões de Serviço Público das duas Casas do Congresso Nacional. 

    § 7º Os membros da Comissão perceberão a gratificação de representação que fôr arbitrada pelo 
Presidente da República. 

    Art. 39. Fica criada, no Departamento Administrativo do Serviço Público, a Divisão de Classificação de 
Cargos. 

    Art. 40. Compete à Divisão de Classificação de Cargos: 

    I - Orientar e rever a organização dos novos quadros do funcionalismo e as relações nominais de 
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enquadramento; 

    II - Realizar pesquisas sôbre atribuições e responsabilidades dos cargos e funções do serviço público 
federal, a fim de classificá-los ou de classificá-los dentro do sistema da lei; 

    III - Realizar estudos sôbre padrões de vencimentos e gratificações dos cargos e funções do serviço 
público federal, mantendo-os atualizados, tendo em vista as flutuações do custo de vida; 

    IV - Levar a efeito pesquisas e investigações necessárias à instrução e esclarecimentos de processos 
submetidos à deliberação da Comissão de Classificação de Cargos; 

    V - Realizar análise e estudos nos Ministérios e Órgãos subordinados ao Presidente da República 
indispensáveis aos esclarecimentos dos pedidos de criação, alteração, extinção, supressão ou transferência 
de cargos ou funções; 

    VI - Preparar as especificações de classes, mantendo-as atualizadas, e demais instruções e atos 
necessários à perfeita execução da presente lei; 

    VII - Colaborar na elaboração e estudos da proposta orçamentária com relação às despesas com o 
custeio do pessoal civil do Poder Executiva; 

    VIII - Fornecer aos órgãos competentes dados estatísticos relacionados com a classificação de cargos e 
vencimentos correspondentes ao serviço civil do Poder Executivo; 

    IX - Estudar a lotação e relotação das repartições, propondo, quando necessário, a redistribuição de 
pessoal. 

    Art. 41. Haverá em cada Ministério e órgão subordinado ao Presidente da República, nos serviços de 
pessoal respectivos, um órgão de classificação de cargos que funcionará em mútua e perfeita articulação 
técnica com a Divisão de que trata o art. 39 desta lei. 

    Art. 42. Fica transformada em Divisão do Regime Jurídico do Pessoal a atual Divisão de Pessoal do 
Departamento Administrativo do Serviço Público. 

CAPÍTULO X 

DA READAPTAÇÃO 

    Art. 43. Será readaptado o funcionário que venha exercendo, ininterruptamente, e por prazo superior a 2 
(dois) anos, atribuições diversas das pertinentes à classe em que fôr enquadrado, ou haja exercido estas 
atribuições, até 21 de agôsto de 1959, por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos. 

    Parágrafo único. Ao funcionário fica assegurado o direito de optar pela situação decorrente do 
enquadramento, dentro do prazo de 180 dias. 

    Art. 44. Caberá a readaptação quando ficar expressamente comprovado que: 

    I - o desvio de função adveio e subsiste por necessidade absoluta do serviço. 

    II - dura, pelo menos, há dois anos, sem interrupção; 

    III - a atividade foi ou está sendo exercida de modo permanente; 
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    IV - as atribuições do cargo ocupado são perfeitamente diversas, e não, apenas, comparáveis ou afins, 
variando somente de responsabilidade e de grau; 

    V - o funcionário possui as necessárias aptidões e habilitações para o desempenho regular do novo 
cargo em que deva ser classificado. 

    Art. 45. A readaptação será feita por decreto do Presidente da República, mediante transformação do 
cargo do funcionário, após pronunciamento da Comissão de Classificação de Cargos. 

    Parágrafo único, A readaptação não acarretará redução de vencimentos. 

    Art. 46. A readaptação produzirá efeitos a contar da data da publicação do decreto no Diário Oficial e 
não interromperá a contagem de tempo para perfazer o triênio. 

    Art. 47. Após a implantação do novo sistema de classificação, respeitadas as exceções previstas nesta 
lei, será responsabilizado o Chefe de Serviço, sob pena de demissão, ou destituição da função, que conferir 
a qualquer servidor atribuição diversa da pertinente à classe a que pertence Em caso algum poderá tal fato 
acarretar a reclassificação do funcionário ou sua readaptação; determinará apenas a correção da 
irregularidade, mediante retôrno do funcionário às atribuições do seu cargo. 

    Art. 48. É facultado aos servidores públicos reclamar à Comissão de Classificação de Cargos, no prazo 
de cento e vinte (120) dias, contra sua classificação ou enquadramento, feitos em contrário ao determinado 
nesta lei. 

    Parágrafo único. Das decisões da Comissão de Classificação de Cargos, caberá recurso para o 
Presidente da República, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação das conclusões no Diário 
Oficial 

CAPÍTULO XI 

DO TEMPO INTEGRAL 

    Art. 49. O funcionário que exercer atividades técnico-científicas, de magistério ou pesquisa, satisfeitas as 
exigências regulamentares, poderá optar pelo regime de tempo integral. 

    § 1º O regime de trabalho de que trata êste artigo é incompatível com o exercício cumulativo de cargos, 
empregos ou funções bem como de qualquer outra atividade pública ou privada. 

    § 2º Não se incluem na incompatibilidade prevista no parágrafo anterior as atividades que, sem caráter 
de emprêgo, se destinem a difusão e aplicação de idéias e conhecimentos; a prestação de assistência a 
outros serviços visando a aplicação de conhecimentos científicos, quando solicitados através da direção da 
repartição a que pertence o servidor. 

    § 3º O servidor que optar pelo regime de tempo integral assinará têrmo de compromisso, em que declare 
vincular-se ao regime e cumprir as condições inerentes ao mesmo, fazendo jús aos benefícios do regime 
enquanto nêle permanecer, ressalvada a hipótese de aposentadoria. 

    Art. 50. O servidor em regime de tempo integral perceberá uma gratificação sob forma de acréscimo 
proporcional ao nivel de vencimento do seu cargo, calculada de acôrdo com o tempo de efetivo exercício 
nêsse regime, na forma da seguinte tabela: 

Até 1O anos ................................................................................................................................................75 % 
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Mais de 10 ... (VETADO)... ..................................anos............................................................................. 100%

................................................................................ (VETADO) ........................................................................

    Art. 51. O servidor que, para optar pelo regime de tempo integral, fôr obrigado a desacumular, terá, 
como gratificação, importância não inferior à do vencimento do cargo desacumulado. 

    Art. 52. A gratificação de tempo integral, para efeito de cálculo de proventos, incorpora-se ao vencimento 
após 5 (cinco) anos de efetivo exercício nesse regime, encontrando-se o servidor no ato da aposentadoria a 
êle vinculado. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

    Art. 53. Serão preenchidos por concursos de provas e títulos: 

    a) as vagas da classe inicial ou singular, para cujo provimento não se tenha estabelecido o regime de 
nomeação mediante acesso; 

    b) metade das vagas de classes compreendidas no regime de acesso. 

    Art. 54. Independe de posse o provimento de cargo por promoção ou acesso. 

    Art. 55. Os Ministérios, órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República, autarquias, 
entidades paraestatais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro do Café, bem como 
Serviços Portuários e Marítimos administrados pela União, sob forma autárquica, sempre que necessário, e 
havendo vaga inicial a preencher, solicitarão do Departamento Administrativo do Serviço Público indicação 
de candidatos habilitados em concurso, obedecida, rigorosamente, a ordem de classificação. 

    Art. 56. O Quadro do Pessoal das autarquias, entidades paraestatais,................(VETADO).................. 

    ...................... (VETADO).... bem como das ferrovias, serviços portuários e marítimos, administrados pela 
União, sob forma autárquica, será aprovado por decreto do Presidente da República, observadas as normas 
e o sistema de classificação de cargos constantes da presente lei, e ressalvadas as peculiaridades da 
administração de pessoal de cada uma das entidades citadas. 

    § 1º Os níveis de vencimentos e salários não ultrapassarão os valores correspondentes no Serviço Civil 
do Poder Executivo, confrontados os cargos e categorias de atribuições semelhantes ou idênticas. 

    § 2º (VETADO). 

    Art. 57. O provimento de cargos de magistério continua regulado pela legislação especifica. 

    Art. 58. Os quadros e tabelas anexos fazem parte integrante desta lei. 

    Art. 59. Os cursos de Administração instituídos pelo Decreto-lei número 2.894, de 21 de novembro de 
1940, ficam incorporados à Escola de Serviço PúbIico do Departamento Administrativo do Serviço Público. 

    Art. 60. Os funcionários que, por fôrça da Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 1952, tiverem 
assegurados vencimentos de cargos em comissão, ficarão enquadrados nos novos símbolos 
correspondentes a denominação dêsses cargos e agregados aos respectivos quadros, considerando-se 
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vagos automàticamente, para efeito de provimento, os cargos efetivos de que são titulares. 

    Art. 61. O sistema de classificação previsto nesta lei não se aplica à carreira de Diplomata, aos cargos 
isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para Assuntos Econômicos e aos servidores, do Poder Executivo 
de que tratam as Leis nº 3.414, exceto o item II do Art. 14, de 20 de junho de 1958...(VETADO)... os quais 
continuarão regidos pela respectiva legislação específica. 

    Art. 62. Os ocupantes de cargos classificados no nivel 1 (um) menores de dezoito anos perceberão a 
metade do correspondente vencimento-base. 

    Art. 63 As vantagens financeiras constantes desta Lei são extensivas aos servidores inativos, de acôrdo 
com a Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955. 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

    Art. 64. Fica incorporado aos valores dos atuais padrões, referências e simbolos de vencimento, salário 
e função gratificada dos servidores civis do Poder Executivo da União e dos Territórios, o abono de que 
trata a Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959. 

    Art. 65. Nenhum servidor civil, inclusive pessoal pago à conta de dotações globais, poderá perceber 
vencimentos, remunerações, salário de retribuição de qualquer natureza inferior ao salário mínimo previsto 
para a região em que estiver lotado. 

    Parágrafo único. Na hipótese de ser o salário mínimo da região superior aos níveis de retribuição dêsse 
pessoal, proceder-se-á ao ajustamento dos níveis, nas regiões em que se verificar diferença, mediante 
gratificação a ser regulada pelo Poder Executivo. 

    Art. 66. Os ocupantes de cargos de direção abrangidos pelo art. 7º da Lei nº 2.188, de 3 de março de 
1954, que ainda se encontrem em atividade na data da presente lei, terão os vencimentos fixados para os 
cargos em comissão que lhes forem correspondentes. 

    Art. 67. (VETADO). 

    Parágrafo único. (VETADO). 

    Art. 68. (VETADO) 

    Parágrafo único. (VETADO). 

    Art. 69. (VETADO). 

    Art. 70. (VETADO). 

    Art. 71. (VETADO). 

    Art. 72. (VETADO). 

    Art. 73. (VETADO). 

    Art. 74. Os funcionários do nível universitário ocupantes de cargos para cujo ingresso ou desempenho 
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seja exigido diploma de curso superior, perceberão uma gratificação especial sôbre os respectivos 
vencimentos, nas seguintes bases: 

    a) os de curso universitário de duração igual ou superior a 5 (cinco) anos - 25%; 

    b) os de curso universitário de duração de 4 (quatro) anos - 20%; 

    c) os de curso universitário de duração de 3 (três) anos - 15%; 

    d) (VETADO).  

    § 1º (VETADO).  

    § 2º (VETADO). 

    Art. 75. Os vencimentos dos professôres catedráticos de Escolas ou Faculdades de ensino superior e os 
dos delegados de polícia são fixados, respectivamente, em Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) e Cr$ 
36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), mensais. 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

    Art. 76. Os Servidores da União, cedidos à Rêde Ferroviária Federal S. A. pela Lei nº 3.115, de 16 de 
março de 1957, serão classificados na forma dos Anexos VII e VIII desta lei, os que exercerem ocupações 
tipicamente ferroviárias, e na forma da classificação geral, os demais. 

    Art. 77. Os servidores horistas do Colégio Pedro II, que tenham sido admitidos como «Auxiliar», por 
exigência do ensino, até 21 de agôsto de 1959, serão absorvidos nos quadros do funcionalismo constantes 
desta lei, de conformidade com as respectivas atribuições. 

    Art. 78. As condições de pagamento das gratificações de que tratam os itens V, VI, VII e IX do Art. 145 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, serão fixadas em lei. 

    Parágrafo único. Dentro em seis meses, contados da publicação desta lei, o Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional projeto de lei regulando a concessão das gratificações de que trata êste artigo ... 
(VETADO). 

    Art. 79. As despesas com pessoal continuarão a ser atendidas pelas atuais dotações, até que o novo 
sistema se traduza na discriminação orçamentária. 

    Art. 80. Não se fará nomeação por acesso a que se refere o art. 34 § 2º desta lei, enquanto houver 
candidatos habilitados em concurso ou prova de habilitação com prazo da vigência não prescrito e 
considerado válidos para ingresso na classe ou série de classes correspondente. 

    Parágrafo único. Êste dispositivo só é aplicável às classes e séries de classes para as quais se está 
instituindo nesta lei, pela primeira vez, o sistema de provimento mediante acesso. 

    Art. 81. Os cargos e funções do Serviço Civil do Poder Executivo, que não constem dos diversos Anexos 
desta lei, são considerados, para fins de enquadramento, como relacionados no Anexo V. 

    Art. 82. Até que sejam ajustadas ao sistema previsto nesta lei, ficam mantidas as atuais funções 
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gratificadas. 

    Art. 83. O Poder Executivo, dentro de 120 (cento e vinte) dias a contar da vigência desta lei, baixará os 
atos regulamentares necessários à sua execução. 

    Art. 84. A Divisão e a Comissão de Classificação de Cargos serão instaladas até trinta (30) dias, a contar 
da publicação desta lei. 

    Art. 85. O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores atingidos por esta lei. 

    Art. 86. Na promoção ou nomeação por acesso contar-se-á, para efeito de interstício, o tempo de efetivo 
exercício na função ou cargo enquadrado, ainda que se trate de enquadramento futuro. 

    Art. 87. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, dentro em dois anos, contados da vigência 
desta lei, a organização definitiva dos quadros do funcionalismo de que trata o Capítulo IV desta lei 

    Parágrafo único. (VETADO). 

    Art. 88. A implantação definitiva do sistema de classificação, estabelecido no Capítulo I, e a execução 
das medidas previstas nos Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII desta lei, entrarão em vigor em 1º 
de julho de 1960. 

    Art. 89. Ficam extintas as Comissões de que trata o § 3º do artigo 2º da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 
1954, passando as respectivas atribuições a ser desempenhadas pela Divisão de Classificação de Cargos, 
criada pelo art. 39 desta lei. 

     Art. 90. O extranumerário mensalista denominado <<Trabalhados>> que tenha sido admitido 
anteriormente para exercer a função de Servente será enquadrado na classe de Servente. 

    Art. 91. É fixado em Cr$ 500,0O (quinhentos cruzeiros) o salário-família de que trata a Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 

    Art. 92. É incorporado aos vencimentos dos Servidores civis, em geral, o abono concedido pela Lei nº 
3.531, de 19 de janeiro de 1959. 

    Art. 93. É incorporado ao vencimento dos Magistrados o abono de que trata a Lei nº 3.531, de 19 de 
janeiro de 1958, e concedido aos mesmos um abono de 20% (vinte por cento) até que lei especial fixe os 
seus vencimentos. 

    Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se aos ocupantes da carreira de Diplomata, de cargos 
isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para Assuntos Econômicos. 

    Art. 94. (VETADO). 

    Art. 95. (VETADO). 

    Parágrafo único. (VETADO). 

    Art. 96. Os quadros do pessoal dos Territórios serão aprovados por decreto do Presidente da República, 
observadas as normas e o sistema de classificação de cargos desta lei. 

    Art. 97. O disposto ao Art. 74 desta lei ... (VETADO)... vigorarão a partir de 1º de janeiro de 1961. 
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    Art. 98. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

<<ANEXO>>CLBR Ano 1960 Págs. 18 à 87 Tabelas.  

    ANEXO IV 

    LISTA DE ENQUADRAMENTO 

    SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO, ESCRITÓRIO E FISCO 

    Código: AF - 100 

    Grupo ocupacional: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

    Série de Classes: ALMOXARIFE 

    Código: AF - 101 

    Classes: A e B 

Almoxarife - G, H, I, J e K.  

Almoxarife - 23 e 28. 

    REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

    Série de Classes: ARMAZENISTA 

    Código: AF - 102 

    Classes: A e B 

Almoxarife - E. 

Almoxarife - 16 e 21. 

Armazenista - 18, 19, 20, 21 e 22. 

Auxiliar de Almoxarife - 14, 18 e 24. 

Auxiliar de Almoxarife - 18. 

Auxiliar de Armazenista - 18. 

Auxiliar de Contrôle de Material - 18. 

Auxiliar de Depósito - 16, 18 e 20. 

Auxiliar de Paioleiro - 16, 17 e 18. 
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Encarregado de Balança - 20. 

Encarregado de Material - 16, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Encarregado de Seção de Armazém - 22. 

Encarregado de Turmas - 19 e 22. 

Guarda de Almoxarifado - 16. 

Guarda de Material - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Manipulador de Munição - 19. 

Manipulador de Pólvora - 19. 

Paioleira - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

    REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

    Código: AF - 103 

    Série de Classes: ASSISTENTE COMERCIAL 

    Classes: A, B e C 

Técnico de Material - I, J e K. 

Agente Comprador - 24, 25, 26 e 27. 

Assistente Comercial - 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 

Auxiliar Comercial - 29, 25 e 26. 

Merceologista - 24, 25, 26, 27 e 28. 

Armazenista - 24 e 25. 

    REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ADMINISTRAÇÃO 

Código: AF - 200 

Série de Classes: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO Código: AF - 201 

Classes A, B e C 
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Oficial Administrativo - H, I. J. K, L, M, N e O. 

Administrador - 24. 

Observação: Lotados em Mesa de Rendas. 

Amanuense - 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Assessor Administrativo - 22. 

Assessor de Administração - 30. 

Assistente Judiciário - 24, 25 e 26. 

Auditor - N. 

Observação: Lotados no Conselho de Recursos da Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Auxiliar Administrativo - H, I, J, K, L e M. 

Auxiliar Administrativo - 24, 25, 26, 27 e 28 

Auxiliar de Consulado - N. 

Auxiliar Judiciário - H. 

Auxiliar Técnico - 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 

Observação: Os em exercício de funções administrativas. 

Fiscal de Imóveis - 24, 25, 26 e 27. 

Intendente - 29. 

Oficial Judiciário - K, L, M e N. 

Técnico de Orçamento - K. 

Técnico de Pessoal - K. 

Técnico de Seleção - K. 

Assistente de Divulgação - 24. 

Conferente - 24, 25 e 26. 

Escrevente Dactilógrafo - 24, 25 e 26. 

Escriturário Administrativo - 24, 25, 26 e 27. 

Auditor da Caixa de Amortização - L. 

Técnico Auxiliar de Economia e Finanças - 24, 25, 26, 27 e 28. 
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Observação: Excluídos os diplomados em Economia e Finanças. 

Inspetor - 24 e 25. 

Assistente - 24, 25, 26,27, 28, 29, 30 e 31. 

Observação: Os em exercício de funções administrativas. 

Auxiliar de Educação Rural - 24 e 25. 

( VETADO) 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ESCRITURÁRIO 

Código: AF - 202 

Classes: A e B 

Escriturário - D, E, F e G. 

Escriturário - 21, 22 e 23. 

Auxiliar Administrativo - F e G. 

Assistente Comercial - 22. 

Auxiliar Comercial - 21, 22 e 23. 

Ajudante - 22. 

Amanuense - D e E. 

Amanuense - 22 e 23. 

Amanuense-auxiliar - 21, 22 e 23. 

Apurador - 21. 

Auxiliar de Escritório - E (Lei nº 711, de 1949). 

Auxiliar - 21 e 22. 

Auxiliar-Administrativo - 21. 

Auxiliar de Arquivo - 22. 

Auxiliar de Curso - 22. 
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Auxiliar de Escrita - F. 

Auxiliar de Escrita - 22. 

Auxiliar de Escritório - 21, 22 e 23. 

Auxiliar de Protocolo - 21 e 22. 

Auxiliar de Educação Rural - 22 e 23. 

Observação: Lotados no Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Serviço - 21 e 22. 

Chefe de Expedição - 21. 

Chefe de Turma - 21 e 22. 

Conferente - 21. 22 e 23. 

Despachador - 21. 

Despachador - 23. 

Encarregado - 22. 

Escrevente-Dactilógrafo - 21, 22 e 23. 

Observação: Com exceção dos lotados no Instituto Benjamin Constant, do 

Ministério da Educação e Cultura, exercendo as funções de Revisor de Braile. 

Escrevente de Procuradoria - 22 e 23. 

Escriturário Administrativo - 22 e 23. 

Fiscal de Imóveis - 22. 

( VETADO ) 

( VETADO) 

Merceologista - 23. 

Merceologista-auxiliar - 21. 

Agente - 21. 

Observação: Lotados na Fábrica de Andaraí do Ministério da Guerra. 

Aferidor - 21 e 22. 

Observação: Em exercício de funções administrativas, excluindo os lotados em Serviço de Meteorologia. 
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Apontador - 21 e 22. 

Auxiliar de Despachante - 21. 

Conservador - 21. 

Inspetor - 21, 22 e 23. 

Observação: Lotados no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: CORRENTISTA 

Código: AF - 203 

Correntista - 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 

(VETADO) 

Calculista - 20, 21 e 22. 

Observação: Com exceção dos lotados no Serviço de Meteorologia. 

Classe: ESCREVENTE DACTILÓGRAFO 

Código: AF - 204 

Escrevente-Dactilógrafo - 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Apontador - 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Aprendiz de Escritório - 13. 

Auxiliar - 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar de Arquivo - 18. 

Aferidor - 16, 17, 18, 19 e 20. 

Observação: Os em exercício de funções administrativas excluíndo-se os lotados no Serviço de 
Meteorologia do Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Escrita - 13 e 16. 

Auxiliar de Escritório - 16, 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar de Expedição - 19. 

Auxiliar de Expediente - 8, 13 e 17. 
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Auxiliar de Protocolo - 13 e 20. 

Auxiliar de Serviço - 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Conferente - 19. 

Praticante de Escritório - 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

Auxiliar de Fiscalização - 18, 19 e 20. 

Chefe de Turma - 17 e 18. 

Despachador - 13, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Distribuidor - 13, 14, 17 e 18. 

Fiscal Auxiliar - 17. 

Ajudante - 20. 

Amanuense-Auxiliar - 20. 

Inspetor - 20. 

Observação: Lotados no DASP. 

Auxiliar Comercial - 20. 

Encarregado - 20. 

Auxiliar de Despachos e Transportes - 17, 19 e 20. 

Recenseador de Rádio - 20. 

Grupo Ocupacional: FISCO 

Código: AF - 300 

Série de Classes: AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO 

Código: AF - 301 

Classe E 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo - <L>. 

Observação: Lotados no Estado da Guanabara <Categoria Especial). 

Classe D 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo - <<K>>. 

Observação: Lotados nas Capitais dos Estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - (Primeira Categoria). 
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Classe C 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo - <<J>>. 

Observação: Lotados no interior dos Estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - (Primeira Categoria). 

Classe B 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo - «I». 

Observação: Lotados nos Estados de Pará, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe. - (Segunda Categoria). 

Classe A 

Agente Fiscal do Impôsto de Consumo - <<H>>. 

Observação: Lotados nos Estados de Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, 
Goiás e Mato Grosso - (Terceira Categoria). 

Série de Classes : AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE RENDA 

Código: AF - 302 

Classe E 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 

Observação: Lotados no Estado da Guanabara e Estado de São Paulo (Primeira Região). 

Classe D 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 

Observação: Lotados nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (Segunda Região).

Classe C 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 

Observação: Lotados nos Estados da Bahia, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. 

Classe B 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 

Observação: Lotados nos Estados do Ceará e Pará (Quarta Região). 

Classe A 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: 

Observação: Lotados nos Estados de Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e os Territórios Federais. 
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( VETADO )  

 ( VETADO ) 

 ( VETADO )  

( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 
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 (VETADO) 

 (VETADO) 

(VETADO) 

Série de Classes (VETADO) FlSCAL (VETADO) ADUANEIRO  

Código: AF-304 

(VETADO) 

( VETADO )  

( VETADO ) 

Fiscal Aduaneiro - H - l e J. 

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

Classes: A, B 

Fiscal Aduaneiro - E - F e G. 

( VETADO ) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: FISCAL AUXILIAR DE IMPOSTOS INTERNOS 

Código: AF - 305 

Fiscal Auxiliar de Impostos Internos - G - H - I - J e K.  

Fiscal de Rendas - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27. 

Série de Classes: COLETOR 

Código: AF - 306 

Classes: A, B (VETADO) 

Coletor - J, K, L, M, N e O 

Regra de enquadramento 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classe: ESCRIVÃO DE COLETORIA 
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Código: AF - 307 

Classes: A, B, (VETADO) 

Escrivão de Coletoria - H, I e J 

Regra de enquadramento 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE COLETORIA 

Código: AF - 308 

Classes; A, B ( VETADO ) 

Auxiliar de Coletoria - 18, 19, 20, 21 e 22 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: GUARDA ADUANEIRO Código: AF - 309 

Guarda Aduaneiro - 19 - 20 - 21 e 22. 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 
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( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

             ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 
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( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

Grupo Ocupacional: MECANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO 

Código: AF - 400 

Série de Classes: TÉCNICO DE MECANIZAÇÃO 

Código: AF - 401 

Classes A e B 

Técnico de Mecanização - 28, 29, 30 e 31. 

Técnico Especializado em Mecanização - 25, 26, 27, 28 e 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Casses: TÉCNICO AUXILIAR DE MECANIZAÇÃO 

Código: AF - 402 

Classes A e B 

Operador - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 e 27. 

Operador - F 

Perfurador - 17 e 21. 

Obs. - Lotados no Departamento de Administração e no Serviço de Estatística Demográfica Moral e Politica 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Mecanógrafo - E 

Operador de Máquinas - 19 e 21. 

Ajudante de Operador - 13, 15 e 16. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: SECRETARIADO 

Código: AF - 50 
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Classe: TAQUÍGRAFO 

Código AF - 501 

Taquigrafo - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 e 30. 

Classe : ESTENODACTILÓGRAFO 

Código AF - 502 

Estenodactilógrafo - E.  

Estenodactilógrafo - 25. 

Série de Classe: DACTILÓGRAFO 

Código AF - 503 

Classes A e B 

Dactilógrafo - C, D, E, F, G e I. 

Dactilógrafo - 16 

Varitipista - 24 e 25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

Código: AF - 600 

Série de Classes: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 

Código: AF - 601 

Classes: A e B 

Técnico de Administração - J, K L, M e N. 

Assistente de Administração - 26, 27, 28, 29 e 30. 

T.U.M. do D.A.S.P. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Código: AF - 602 
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Classes : A e B 

Assistente de Administração - 26, 27, 28, 29 e 30. 

Auxiliar Administrativo - 24, 25, 26, 27 e 28. ] 

Obs.: Os que ocupavam funções de Assistente de Pessoal na vigência do Decreto-lei nº 8.948, de 26 de 
janeiro de 1946. 

(VETADO) 

Grupo Ocupacional: TESOURARIA 

Código: AF - 700 

Série de Classes: TESOUREIRO 

Código: AF - 701 

Classes: A e B 

Auxiliar de Pagador - 25. 

Cobrador - J. 

Cobrador - 29. 

Fiel - G. 

Fiel de Agência - F, G, H, I e J. 

Fiel de Tesoureiro - 27, 28 e 29. 

Pagador - 27. 

SERVIÇO: ARTÍFICE 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 e desta Lei. 

Cargos e funções a serem enquadrados nas séries de claases ou classes integrantes dêste serviço e 
discriminadas no Anexo I. 

GRUPO I 

Afinador de metais preciosos - H, I e J. 

Ajudante de ajustador - 17. 

Ajudante de bombeiro - 18. 

Ajudante de caldeireiro - 17. 
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Ajudante de carpinteiro - 17, 18, 19 e 20. 

Ajudante de colchoeiro - 17. 

Ajudante de copeiro - 17 e 18. 

Ajudante de cozinha - 17, 18 e 19. 

Ajudante de cozinheiro - 17, 18 e 19. 

Ajudante de eletricista - 17, 18, 19 e 20. 

Ajudante de encadernador - 17. 

Ajudante de encanador - 17 e 18. 

Ajudante de ferrador - 17 e 19. 

Ajudante de ferramenteiro - 17. 

Ajudante de ferreiro - 17, 18, 19, 20 e 21. 

Ajudante de fundidor - 17. 

Ajudante de funileiro - 17. 

Ajudante de impressor - 21, 22, 23 e 24. 

Ajudante de marceneiro - 17. 

Ajudante de máquinas - 25. 

Ajudante de mecânica - 19 e 21. 

Ajudante de mecânico - 17, 19 e 21. 

Ajudante de modelador - 17. 

Ajudante de pedreiro - 17 e 18. 

Ajudante de padeiro - 18 e 21. 

Ajudante de perfuradar - 19. 

Ajudante de pintor - 17 e 18. 

Ajudante de soleiro - 17. 

Ajudante de serrador - 17. 

Ajudante de serralheiro - 17 e 18. 

Ajudante de soldador - 17. 
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Ajudante de torneiro - 17. 

Ajudante de taqueiro - 17 e 18. 

Ajudante de zincador - 21. 

Ajustador - 15 e 22. 

Ajustador eIetricista - 20. 

Ajustador mecânica - 21. 

Alfaiate - P, G, H, I, J e K. 

Alfaiate - 16. 

Artífice - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M.e N. 

Artífice - 10 a 29. 

Artífice de 4ª dasse - 19. 

Artífice auxiliar - 17, 18 e 19. 

Artífice chefe - 18. 

Artífice cromador - 20. 

Artífice eletricista - 20. 

Artífice especializado - 19 a 28. 

Artífice manutenção - H, I e J. 

Artífice mecânico - 19 e -20. 

Artifice polidor - 20. 

Artifice apontador - 19. 

Auxiliar - 17 a 30. 

Auxiliar de Artífice - 17 a 24. 

Auxiliar de bombeiro eletricista - 20. 

Auxiliar de bombeiro hidráulico - 20. 

Auxiliar de carpinteiro - 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar de composição - 22. 

Auxiliar de costura - 20. 
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Auxiliar de cozinha - 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar de cozinheiro - 17, 18 e 19. 

Auxiliar de cunhagem - 19, 20, 21, 22 e 23. 

Auxiliar de eletricista - 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Auxiliar de eltricidade - 18, 19 e 20. 

Auxiliar de encadernação - 17. 

Auxiliar de encadernador - 17 e 18. 

Auxiliar de entelador - 17, 18 e 19. 

Auxiliar de especializado - 19. 

Auxiliar de ferreiro - 17, 18 e 19. 

Auxiliar de fundidor - 19, 20, 21, 22 e 23. 

Auxiliar de funileiro - 17 e 18. 

Auxiliar de galvanoplasta - 20, 21, 22 e 23. 

Auxiliar de garagem - E. 

Auxiliar de garagem - 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar gráfico - 19. 

Auxiliar gravador - 19 a 25. 

Auxiliar de hangar - 17 a 21. 

Auxiliar de impressão - 19 a 25. 

Auxiliar de instalação e conservação - G. 

Auxiliar de impressor - 22. 

Auxiliar de impressor de valores - 19 a 25. 

Auxiliar de ajustador - 17, 18 e 21. 

Auxiliar de instrução e conservação - F a J. 

Auxiliar de lanterneiro - 19. 

Auxiliar de latoeiro - 20. 

Calafate - 16 a 21. 
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Calceteiro - 15 a 25. 

Canteiro - 21. 

Copeiro - 17 a 21. 

Capoteiro - 21. 

Capoteiro-estofador - 14 a 21. 

Carapina - 17 e 18. 

Carpinteiro - 13 a 26. 

Carpinteiro de avião - 21 e 22. 

Carpinteiro-lustrador - 21. 

Carpinteiro de máquinas - 22. 

Carpinteiro-marceneiro - 19. 

Carpinteiro naval - 19 a 22. 

Cerzideira - 16 e 17. 

Chapeador - 19 a 22. 

Chapista - 20. 

Chefe de cozinha - 21 e 22. 

Chefe de encadernação - 22. 

Chefe de usina - 25. 

Colchoeiro - 17, 18 e 39. 

Compositor - 20, 21 e 22. 

Condutor de operações de fabricação - 16 a 20. 

Conduter de serviços - 21. 

Conservador-mecãnico - 16, 17, 18, 19 e 20. 

Conservador de transmissão - 20, 21 e 22. 

Controlador - 26. 

Copeiro - 9 a 21. 

Copeiro-chefe - 20. 
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Carreiro - 17 e 18. 

Cortador - 22. 

Costureira - 13, 16, 17, 18, 19 e 21. 

Costureira-passadeira - 19. 

Costureiro - 13 a 19. 

Cozinheiro - B, C e D. 

Cozinheiro - 13 a 22. 

Cozinheiro auxiliar - 19. 

Cravador - 20. 

Cunhador de Moedas - H, I e J. 

Distribuidor de material - 21 e 22. 

Eletricista - E, F. G, H e 3, 

Eletricista - 15 a 25. 

Eletricista-bombeiro - 22. 

Eletricista-chefe - 22. 

Eletricista-enrolador - 19 a 22. 

Embalador - 20. 

Emendador - 22 a 27. 

Encadernador - 16 a 25. 

Encanador - 13 a 21. 

Encarregado de britador - 20. 

Encarregado de conservação de máquinas - 22.  

Encarregado de ferramentas - 21 e 22.  

Encarregado de impressora - 22. 

Encarregado de laminação - 18 e 19. 

Entalhador - 22. 

Entelador - 18 a 22. 
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Estofador - 19. 

Escafandrista - 18 a 22. 

Ferrador - 16, 17, 18 e 19. 

Ferramenteiro - 15 a 22. 

Ferreiro - G. 

Foguista - D e F. 

Foguista - 15 a 20. 

Foguista-auxiliar - 18. 

Frezador - 18 a 22. 

Fundidor - H, I e J. 

Fundidor - 16 a 22. 

Funileiro - 15 a 22. 

Galvanizador - 18 a 22. 

Galvanoplasta - H, I e J. 

Gráfico - 19 a 22. 

Gráfico-auxiliar - 17 e 18. 

Gravador - 20 a 27. 

Gravador - H a N. 

Guindasteiro - 19 a 22. 

Impressor - 17 a 29. 

lmpressor de valores - H, I e J. 

Gráfico - F a N. 

Instrumentista - 21 e 22. 

Laminador - 18, 20 e 21. 

Lanterneiro - 19, 20, 21 e 22. 

Latoeiro - 19. 20. 21 e 22. 

Limador - 19 a 22. 
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Lubriifcador - 15 a 22. 

Lustrador - 13 a 21. 

Mantenedor de Aparelhos Ópticos - 22. 

Mantenedor de armas portáteis - 20. 

Mantenedor de artilharia - 20. 

Maquinista - 15 a 27. 

Maquinista-auxiliar - 17 e 18. 

Maquinista de usina elétrica - 16. 

Marceneiro - 15 a 22. 

Marceneiro-restaurador - 21.  

Mecânico - 13 a 26. 

Mecânico de armamento - 17 a 25.  

Mecânico-ajustador - 17 a 22.  

Mecânico Auxiliar - 19. 

Mecânico de Avião - 17 a 28.  

Mecânico de impressão - 26.  

Mecânico-eletricista - 19. 

Mecânico Especializado - 21, 22 e 24.  

Mecânico de Oficina - 22. 

Mecânico Operador - 22. 

Mecânico de Precisão - J e K. 

Mecânico Retificador - 22. 

Mecânico Torneiro - 19. 

Mecânico Tratorista - 19. 

Mecanizador - 16 a 21. 

Medalhista - H, I e J. 

Mestre de Cozinha - 20, 21 e 22. 
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Mestre de Linha - 21. 

Mestre de Pedreiro - 20, 21 e 22. 

Mestre Perfurador - 22. 

Operador de Subestação - 21. 

Operário - 10 a 22. 

Operário Ajudante - 17 e 18. 

Operário de Armamento - E, F, G, H e I. 

Operário de Armamento - 17 a 22. 

Operário de Arsenal - E, F, G, H e I. 

Operário de Arsenal - 17 a 22. 

Operário de Artes Gráficas - C, D, G, H e I. 

Operário de Aviação - G, H, I e J. 

Operário de Aviação - 22 

Operário da Escola Naval - G. 

Operário Especializado - 21 e 22. 

Operário Especializado em Avião - 22. 

Operário da Imprensa - E a I. 

Operário de Plaina - 16. 

Operário de rádio - G. 

Padeiro - 16 a 22. 

Pautador - 19. 

Pedreiro - 12 a 22. 

Pedreiro Pintor - 19. 

Pintor - 13 e 17. 

Polidor - 18. 

Praticante de Bombeiro - 18. 

Praticante de Eletricista - 18 a 23. 
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Restaurador de Livros - 18 a 25. 

Restaurador de Processos - 16 a 22. 

Roupeiro Alfaiate - 16. 

Roupeiro Cortador - 18. 

Sapateiro - 18 e 19. 

Serrador - 17, 18 e 19. 

Serralheiro - 16 a 22. 

Servente de Pedreiro - 20. 

Soldador - 10 a 22. 

Soldador Eletricista - 21 e 22. 

Soldador a Eletricidade - 19 a 22. 

Soldador a Oxigênio - 18 a 22 

Sondador - 16 a 26. 

Sondador Especializado - 22. 

Temperador - 21 e 22. 

Tipógrafo - 15 a 22. 

Torneiro - 15 a 22. 

Torneiro Mecânico - 19 a 22. 

Torneiro Retificador - 19 a 22. 

Trabalhador - 19 a 21. 

Truqueiro - 12 a 20. 

Tupieiro - 17 a 20. 

Vulcanizador - 15 a 22. 

Observação: Inclusive os integrantes do Quadro da Justiça do M.J.N.I., os lotados na Escola Naval, em 
Ministérios civis e em estabelecimentos industriais, hospitalares e similares, e trabalhando em máquinas 
estacionárias, de remoção de material e produção de vapor. 

GRUPO II 

Ajudante de Ajustador - 12 a 16.  
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Ajudante de Bombeiro - 15 e 16. 

Ajudante de Caldeireiro - 12 a 16. 

Ajudante de Carpinetiro - 12 a 16. 

Ajudante de Colchoeiro - 12 a 16. 

Ajudante de Copeiro - 10. 

Ajudante de Cozinha - 16. 

Ajudante de Cozinheiro - 13 a 16. 

Ajudante de Eletricista - 12 a 16. 

Ajudante de Encadernador - 12 a 16. 

Ajudante de Encadernador - 13 a 16. 

Ajudante de Ferramenteiro - 13 a 16.  

Ajudante de Ferreiro - 12 a 16. 

Ajudante de Fundidor - 12 a 16. 

Ajudante de Funileiro - 12 a 15. 

Ajudante de Marceneiro - 16. 

Ajudante de Mecânico - 16. 

Ajudante de Modelador - 12. 

Ajudante de Pedreiro - 12 a 16. 

Ajudante de Pintor - 12 a 16. 

Ajudante de Serralheiro - 15 e 16. 

Ajudante de Soldador - 12 a 16. 

Ajudante de Torneiro - 12 a 16. 

Ajudante de Troqueiro - 12 a 16. 

Auxiliar - 10 a 16. 

Artífice Auxiliar - 14, 15 e 16. 

Auxiliar de Artífice - 10 a 16. 

Auxiliar de Carpinteiro - 12 a 16. 
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Auxiliar de Conservação e Instalação - 16. 

Auxiliar de Cortador - 11. 

Auxiliar de Cozinha - 14 e 15. 

Auxiliar de Cozinheiro - 10 a 16. 

Auxiliar de Eletricista - 12 a 16. 

Auxiliar de Entelador - 12 a 16. 

Auxiliar de Ferreiro - 16. 

Auxiliar de Funileiro - 13 a 16. 

Auxiliar de Galvanizador - 13 e 14. 

Auxiliar de Garagem - 16. 

Auxiliar de Hangar - 16. 

Auxiliar de Impressor - 13 e 14. 

Auxiliar de Ajustador - 14, 15 e 16. 

Auxiliar de Lustrador - 16. 

Auxiliar de Mecânico - 13 a 16. 

Auxiliar de Oficina - 12 e 14. 

Auxiliar de Pedreiro - 12 a 16. 

Auxiliar de Pintor - 10 a 16. 

Auxiliar de Serralheiro - 15 e 16. 

Auxiliar de Serviço - 12 a 16. 

Auxiliar de Soldador - 14 a 16. 

Auxiliar de Torneiro - 16. 

Carpinteiro Auxiliar - 16. 

Cozinheiro Ajudante - 13. 

Eletricista Ajudante - 16. 

Gráfico Auxiliar - 16. 

Operário Ajudante - 15 e 16. 
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Praticante Gráfico - 11. 

Aprendiz - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.  

GRUPO III 

Chefe de Oficina - K. 

Chefe de Oficina - 26 e 27. 

Impressor Técnico - 26 e 27. 

Mestre Técnico - 26 e 27. 

Mestre Artífice - 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Mestre Bombeiro - 22. 

Mecânico de Avião - 17 a 28. 

Observação: Os que possuirem licença de vôo. 

Mestre Carpinteiro - 19 e 22. 

Mestre de Carpintaria - 22. 

Mestre Caldeireiro - 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Mestre Caldeireiro - G, H, I e J. 

Mestre - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 

Mestre - G. 

Mestre de Marceneiro - 19, 20, 21 e 22. 

Mestre de Oficinas - F, G, H, I, J e K. 

Mestre de Oficinas - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Mestre de Pintor - 19, 20, 21 e 22. 

Mestre de Serralheiro - 20, 21 e 22. 

Mestra de Torneiro - 22. 

Mestre Compositor Mecânico. 

Mestre de EIetricidade - 23, 24, 25 e 26. 

Mestre Eletricista - 18, 19, 20, 21 e 22. 

Mestre Especializado - 2I, 22, 23, 24, 25 e 26. 
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Mestre de Fabricação de Calçados - 23. 

Mestre de Ferreiro - 19, 20, 21 e 22. 

Mestre de Fundidor - 20. 

Mestre de Funileiro - 21 e 22. 

Mestre Galvanizador - 22. 

Mestre Geral - 28. 

Mestre Geral de Máquinas - 21. 

Mestre Mecânico - 17, 18, 19, 2D, 21 e 22. 

Mestre de Solda Elétrica - 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Mestre de Solda Elétrica - G, H, I e J. 

Mestre de Oxigênio - 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Mestre de Oxigênio - G, H, I e J. 

Paginador - 23 a 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

(VETADO ) 

SERVIÇO: COMUNICAÇÕES TRANSPORTES 

Grupo Ocupacional: AEROVIÁRIO 

Código: CT - 100 

Série de Classes: INSPETOR DE AERONAUTlCA CIVIL 

Código: CT - 101 

Classes A, B e C 

lnspetor de Aviação Civil - 27, 28 e 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: SUPERINTENDENTE DE AEROPORTO 

Código: CT - 102 

Classes A e B 
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Inspetor de Aeroporto - 26, 27 e 28. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Séria de Casses: ADMINISTRADOR DE AEROPORTO 

Código: CT - 103 

Classes A e B 

Inspetor de Aeroporto - 23, 24 e 25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: FISCAL DE AEROPORTO 

Código: CT - 104 

Fiscal de Aeroporto - 19, 20, 21, 22 e 23. 

Agente - 21. 

Observação: Lotados no Ministério da Aeronáutica. 

Auxiliar de Aeroporto - 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Excluídos os que estão em exercicio de funções auxiliares em órgãos de contrôle de vôo ou de 
despacho de aeronaves. 

Auxiliar de Aeródromo - 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Excluídos os que estão em exercicio de funções auxiliares em órgãos de contrôle de vôo ou de 
despacho de aeronaves. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE AEROPORTO 

Código: CT - I05 

Auxiliar de Aeroporto - 16, 17 e 18. 

Auxiliar de Aeródromo - 16, 17 e 18.. 

Série de Classes: ASSESSOR DE SEGURANÇA AÉREA 

Código: CT - 106 
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Classes: A (VETADO) 

Inspetor de Tráfego Aéreo - 26, 27, 28 e 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: TÉCNICO DE SEGURANÇA AÉREA 

Código: CT - 107 

Classes: A (VETADO) 

ControIador de Tráfego Aéreo - 22, 23, 24, 25 e 26. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: (Vetado) AUXILIAR DE SEGURANÇA AÉREA 

Código: CT - 108 

Auxiliar de Aeroporto - 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Em exercício de funções auxiIiares em órgãos de contrôle de vôo ou de despacho de 
aeronaves. 

Auxiliar de Aeródromo - 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Em exercício de funções auxiliares em órgãos de contrôle de võo ou de despacho de 
aeronaves. 

Classe: PILOTO AVIADOR 

Código: CT - 109 

Aeropiloto - 29 e 30. 

Pilôto de Aviação - 28. 

Série de Classes: ASSESSOR DE ELETRÔNICA (VETADO) 

Código: CT - 110 

CIasses A e B 

Técnicos de eletrônica - 28 e 29.  

Radiotécnicos - 26, 27, 28 e 29. 

Técnicos de Telecomunicações - 27, 28 e 29. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: TÉCNICO DE ELETRÔNICA (VETADO) 

Código: CT - 111 

Classes: A, B e C 

Radiomantenedores - 23, 24, 25, 26 e 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

 ( VETADO )  

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

Grupo, Ocupacional: COMUNICAÇÕES 

Código: CT - 200 

Série de Classes: POSTALISTAS 

Código: CT - 202 

Classes: A, B e C 

Postalista - D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.  

Operador Postal - 24, 25, 26, 27 e 28. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

(VETADO) 

Série de Classes: CARTEIRO 

Cargo: CF - 203 

Classes: A, B (VETADO) 

Carteiro - E, F, G, H, I, J e K. 
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Carteiro - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22. 

Auxiliar de Carteiro - 13. 

Mensageiro - A, B, C, D e E . 

Observação: Os maiores de 18 anos. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ESTAFETA 

Código: CT - 204 

Classes. A (VETADO) 

Observação: Lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Mensageiro - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 e 18. 

Observação: Lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Mensageiros A, B, C, D e E. 

Estafeta - 5, 6, 9, 11, 16, 17 e 21. 

Observação: Lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AGENTE POSTAL 

Código: CT - 205 

Classe: B 

Agente D.C.T. - F, G e R.  

Agente D.C.T. - 21 e 22. 

Classe: A 

Agente D.C.T. - A, B, C, D e E. 

Agente D. C.T. - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 1 1 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 20. 

Série de Classe: OPERADOR POSTAL 

Código: CT - 206 
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Classes: A e B 

Manipulador Postal - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20. 

Observação: Lotados nas sedes das Diretorias Regionais da Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante Postal - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Observação: Lotados nas sedes das Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante de Tráfego - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 e 22. 

Observação: Lotados nas sedes das Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Praticante de Tráfego - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 18. 

Observação: Lotados nas sedes das Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego - 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, l6, 17, 18, 19 e 20. 

Observação« Lotados nas sedes das Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Coleta - 6. 

Observação: Lotados nas sedes das Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego Postal - 20, 21, 22 e 23. 

Agente AuxiIiar - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 19. 

Observação: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Agência - 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15. 

Observação: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Aprendiz de Tráfego Postal - 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14. 

Observação: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulador Postal - 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Observação: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante Postal - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Observação: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante de Tráfego - 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22. 

Obs. : Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Praticante de Tráfego - 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
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Obs.: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Tráfego - 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. 

Obs.: Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Auxiliar de Coleta - 6. 

Obs. : Lotados nas Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos - Transormista - 13 e 17. 

Auxiliar de Tráfego Postal - 15, 16, 17, 18 e 19. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: TELEGRAFISTA 

Código: CT - 207 

Classes: A, B e C 

Radiotelegrafista - F, G, H, I, J, K, L e M. 

Radiotelegrafista - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Radiotelepista - 22, 23, 24 e 25. 

Telegrafista - D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O. 

Telegrafista - 20, 21 e 22. 

Manipulante de Rádio - 17. 

Radioperador - 17. 

Radiotelegrafista Auxiliar - 19, 20 e 21. 

Operador Telegráfico - 24, 25, 26, 27 e 28. 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: TELETIPISTA 

Código: CT - 208 

Teletipista - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

Classe: INSPETOR DE LINHAS TELEGRÁFICAS 
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Código: CT - 209 

Inspetor de Linhas Telegráficas - H, I, J, K, L, M, N e O. 

Classe: MANIPULADOR DE TELÉGRAFO 

Código: CT - 210 

Telegrafista - 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

Obs.: Lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Manipulante de Morse - 10 e 13. 

Manipulante Telegráfico - 11, 13, 14 e 16. 

Morsista - 8, 9, 10, 11, 13 e 14. 

Operador Telagráfico - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 21. 

Auxiliar de Tráfego Telegráfico - 21, 22 e 23. 

Classe: AUXILIAR DE TRÁFEGO TELEGRÁFICO 

Código: CT - 211 

Aprendiz de Tráfego Telegráfico - 13 e 14. 

Colante - 8, 10, 11, 13, l%, 15, 16, 18 e 20.  

Telegrafista colante - 16 e 17. 

Auxilia" de Tráfego Telegráfico - 18, 19 e 20. 

Série de Classes: GUARDA-FIOS Código: 

CT - 212 

Classes: A (VETADO) 

Guarda-Fios - B, C, D, E, F, G e H. 

Obs.: Lotados no Departamento dos Correios e TeIégrafos. 

Guarda-Fios - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 14 - 19 - 20 - 21 e 22. 

Obs.: Lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: CONDUTOR DE MALAS 
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Código: CT - 213 

Classes: A (VETADO) 

Conduteor de Malas - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 
25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: TELEFONISTA 

Código: CT - 214 

Classes: A e B 

Telefonista - D, E, F e G. 

Telefonista - 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Auxiliar de Telefonista - 16 e 18. 

Telefonista Auxiliar - 19 e 21. 

Encarregado de Atender Pedido de Hora Legal - 18, 19 e 20. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

( VETADO ) 

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO )  

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO )  
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 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO )  

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

Grupo Ocupacional: MARÍTIMO E FLUVIAL 

Código: CT - 300 

Classe: MESTRE-ARRAIS 

Código: CT - 301 

Patrão - E, F, G, H, I e J. 

Patrão - 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Draguista - 22. 

Mestre Marítimo - 22. 

Contra Mestre de embarcação - 22. 

Contra Mestre - 22. 

Classe: CONDUTOR MAQUINISTA 

Código : CT - 392 

Maquinistea - 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.  

Obs. : Lotados em serviços marítimos.  

Maquinista de 1ª - 19. 
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Maquinista de 2ª - 18. 

Maquinista Marítimo - E, F, G, H, I e J.  

Maquinista Marítimo - 20, 21, 22 e 23.  

Maquinista Auxiliar - 20. 

Obs.: Lotados em serviços marítimos.  

Maquinista especializado - 20. 

Obs.: Lotados em serviços marítimos. 

Classe: CONDUTOR-MOTORISTA 

Código: CT - 303 

Condutor-Motorista - 17, 18, 20, 21 e 22.  

Motorista-Marítimo - 18, 20 e 22. Motorista de Lancha - 22. 

Classe: FOGUISTA 

Código: CT - 304 

Foguista - D, E, F e G. 

Obs. : Lotados em serviços marítimos. 

Foguista - 18, 19, 20, 21 e 22. 

Obs. : Lotados em serviços marítimos. 

Foguista de 1ª - 18. 

Foguista de 2ª - 17. 

Foguista de 3ª - 16. 

Foguista Marítimo - F. 

Foguista Marítimo - 19, 20, 21 e 22. 

Cabo Foguista - 22. 

Ajudante de Maquinista - 17. 

Obs. : Lotados em serviços marítimos. 

Classe: MARINHElRO 

Código: CT - 305 
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Chateiro - 20. 

Marinheiro - C, D, E, F, G e H. 

Marinheiro - 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21. 

Praticante de Prático - 22. 

Atracador de 1ª - 17. 

Atracador de 2ª - 16. 

Marítimo - 11 e 17. 

Moço - 18. 

Série de Casses: FAROLEIRO 

Código: CF - 306 

Casses: A e B 

Faroleiro - E, F, G, H e I.  

Faroleiro - 21. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: GUINDASTEIRO 

Código: CT - 307 

Classes: A e B 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Guindasteiro - 18, 19, 20, 21 e 22. 

Guindasteiro de 1ª - 18. 

Guindasteiro de 24 - 16. 

Guindasteiro-Mestre - 20. 

Classe: CAPATAZ 

Código: CT - 308 

Capataz - 18 e 19. 
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Obs. : Lotados nas Capitanias dos Portos. 

Grupo Ocupacional: RODOVIÁRIO 

Código: CT - 400 

Série de Classes: MOTORISTA 

Código: CT - 401 

Classes; A, B (VETADO) 

Chofer - D. 

Chefe de Transporte - 26. 

Encarregado de Garagem - 26. 

Motorista - D - E - F - G - H - I e J. 

Motorista - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 

Motorista Auxiliar - 1 3 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21. 

Garagista - 20. 

Motorista - 20. 

Motorista especializado - 20. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: TRATORlSTA 

Código: CF - 402 

Classes: A e B 

Tratorista - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22.  

Arador-traterista - 20. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: CARREIRO 

Código: CF - 403 

Carroceiro - 13 - 15 - 16 e 19. 
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Carreiro - 16 e 17. 

Carteiro - 17 e 18. 

Condutor de Viaturas - 19. 

Carreteiro - 20. 

SERVIÇO: EDUCAÇÃO E CULTURA 

Grupo Ocupacional: BIBLIOTECA 

Código: EC - 100 

Série de Classes: BIBLIOTECÁRIO 

Código: EC - 101 

Classes: A, B e C 

Bibliotecário - E - I - J - K - L e M. 

Bibliotecário - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 

Bibliotecário Auxiliar - E - F - G e H. 

Obs.: A critério da Comissão de Classificação de Cargos, os que possuírem diploma de Bibliotecário e 
estiverem no exercício das atribuições inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Bibliotecário - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 

Obs.: A critério da Comissão de Classificação de Cargos, os que pos suírem diploma de Bibliotecário e 
estiverem no exercício das atribuições inerantes ao cargo. 

Auxiliar de Biblioteca - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 

Obs.: A critério da Comissão de Classificação de Cargos, os que possuírem diploma de Bibliotecário e 
estiverem no exercício das atribuições inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Biblioteca - E. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 28 desta Lei. 

Classes: A e B 

Classe: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 

Código: EC - 102 

Bibliotecário Auxiliar - E - F - G e H.  

Auxiliar de Bibliotecário - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 
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Auxiliar de Bibliotecário - D. 

Auxiliar de Biblioteca - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 

Auxiliar de Biblioteca - D e E. 

Conservador de Biblioteca - 21. 

Obs. : Lotados no Instituto de Óleos do Ministério da Agricultura. 

Grupo Ocupacional: DISCIPLINA ESCOLAR 

Código: EC - 200 

Série de Classes: INSPETOR DE ALUNOS 

Código: EC - 204 

Classes: A e B 

Inspetor de AIunos - E - F - G - H e I. 

Inspetor de Alunos - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - e 24. 

Auxiliar de Disciplina - 18 - 19 e 20. 

Guarda de Alunos - 18 e 19. 

Bedel - 24. 

Inspetor - 19 - 20 - 21 - 22 e 23. 

Obs. : Lotados no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde exercendo a função de Inspetor de 
Alunos. 

Fiscal - 22. 

Obs. : Lotado no Instituto Profissional Quinze de Novembro, do Ministério da Justiça, exercendo a função de 
Inspetor de Alunos. 

Obs.: Nesta série de classes serão também enquadrados os Inspetores de Alunos do Colégio Pedro II, 
Academia Militar das Agulhas Negras e Colégios Militares. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Código: EC - 300 

Série de Classes : PREPARADOR DE TEXTOS 

Código: EC - 301 
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Classes: A, B (VETADO) 

Técnico Especializado em Lexicografia, Revisão e Correção de Texto - 27. 

Auxiliar Administrativo - 28. 

Obs.: Lotado na Seção de Publicação do Instituto Nacional do Livro do Ministério da Educação e Cultura. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: DOCUMENTARISTA 

Código: EC - 302 

Classes: A (VETADO) 

Arquivologista - I - J - K,- L e M. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes. ARQUIVISTA 

Código: EC - 303 

Classes: A, B e C 

Assistente de Documentação - G. 

Arquivista - E - F - G - H - I - J - K e L. 

Arquivista 21. 

Classificador de Arquivo Espacial - J. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: PRODUTOR RADIOFÔNICO 

Código: EC - 304 

Classes: A, B e C 

Técnico Radiofônico - 27 - 28 - 29 e 30. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 
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Série de Classes: REDATOR 

Código: EC - 305 

Classes: A, B (VETADO) 

Redator - H - J - K - L - M e N. 

Redator - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 e 29. 

Técnico de Divulgação Rural - L. 

Repórter - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 e 24. 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes. REVISOR 

Código: EC - 306 

Classes: A, B (VETADO) 

Revisor - H e I. 

Revisor - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 e 26.  

Revisor de Provas - J - K - L - M e N. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

 ( VETADO )  

 ( VETADO )  

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

Série de Classes: REVISOR DE BRAILE 

Código: EC - 308 

Classes: A e B 
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Escrevente-Dactilógrafo - 21 - 22 e 23. 

Obs.: Latadas no Instituto Benjamin Constant, do Ministério da Educação e CuItura, exercendo, há mais de 
3 anos, funções de Revisor de BraiIe. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classe: LOCUTOR 

Código: EC - 309 

Classes: A e B 

Locutor - 22 - 23 - 24 e 25.  

Locutor - H. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: INSPEÇÃO DE ENSINO 

Código: EC - 400 

Série de Classes: INSPETOR DE ENSINO 

Código: EC - 401 

Classes: A (VETADO) 

Inspetor de Educação Física - 25. 

Inspetor de Ensino Comercial - 25. 

Inspetor de Ensino Secundário - 25. 

Inspetor de Ensino Superior - 25. 

Fiscal - K. 

Obs.: Da Diretoria do Ensino Comercial do Ministério da Educação e Cultura. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: MAGISTÉRIO 

Código: EC - 500 
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Classes: PROFESSOR CATEDRÁTICO 

Código: EC - 501 

Professor Catedrático - L - M e O.  

Professor - O. 

Obs.: Lotado na Escola Politécnica da Bahia. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

Código: EC - 502 

Adjunto de professor Catedrático - K - L e M. 

Professor de Ensino Superior - 27 - 28 e 29. 

Professor Adjunto - 28. 

Obs.: Lotados em estabelecimentos de ensino superior do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor de Ensino Técnico - 28 - 29 - 30 e 31. 

Obs.: Lotados na Escola Técnica do Exército. 

Professor de Piano (E.N.M.) - 28. 

Professor - 28. 

Obs.: Lotados no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor (C. N. C. O. ) - 28. 

Professor (Etnografia e Pesquisas Folclóricas) - 28. 

Professor da Escola de Aeronáutica - 31. 

Professor (Escola de Farmácia) - 31. 

Obs.: Lotados na Universidade da Bahia, do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor (Escola de Enfermagem e Serviço Social) - 26. 

Obs.: Lotados na Universidade da Bahia, do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor (Escola Ana Neri) - 27. 

Professor - 31. 

Obs.: Lotados na Universidade do Brasil, do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor - 31. 
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Obs.: Lotados na Universidade do Rio Grande do Sul, do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor (C. M. M. - Belo Horizonte) - K. 

Professor (C. P. E. M. I. B. A. - Pôrto Alegre) - K. 

Professor de Radiodifusão - 28. 

Obs.: Lotado na Escola Técnica do Exército. 

Professor Especializado - 29. 

Obs.: Lotado na Escola Nacional de Agronomia do Ministério da Agricultura. 

Assistente de Ensino - 27. 

Obs.: Os admitidos antes da vigência do Decreto nº 20.445, de 22 de janeiro de 1946; ou que possuírem 
título de docente livre da cadeira. 

Classe: ASSISTENTE DE ENSINO SUPERIOR 

Código EC - 503 

Professor Auxiliar (Escola Ana Neri) - 25. 

Professor Regente - 27 e 29. 

Obs. : Lotados na Faculdade Nacional de FiIosofia do Ministério da Educação e Cultura. 

Assistente - K. 

Obs.: Lotados em estabelecimentos de ensino do Ministério da Agricultura e do Ministério da Educação e 
Cultura, exercendo função de magistério. 

Assistente - 27. 

Obs.: Lotados em estabelecimentos de ensino do Ministério da Agricultura, do Ministério da Educação e 
Cultura exercendo função de magistério e na Academia Militar de Agulhas Negras. 

Assistente de Ensino - 27. 

Obs.: Lotado na FacuIdade Nacional de Filosofia, do Ministério da Educação e Cultura. 

Classe: INSTRUTOR DE ENSINO SUPERIOR 

Código: CE - 504 

Instrutor (I. B. A. ) - 25. 

Obs.: Lotados no Instituto de Belas Artes de Pôrto Alegre, do Ministério da Educação e Cultura. 

Instrutor - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 e 28. 

Obs.: Lotados em estabelecimentos de ensino superior do Ministério da Educação e Cultura. 
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Coadjuvante do Ensino - 21 

Obs.: Lotados na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil. 

Obs.: Nesta classe serão também enquadrados os Auxiliares de Ensino das Universidades Federais. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO AGRÍCOLA TÉCNICO 

Código: EC - 505 

Professor - I. 

Professor - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 e 26. 

Auxiliar de Ensino - E F e G. 

Obs.: Os registrados como Professor de Ensino AgrícoIa, de acôrdo com o Decreto nº 26.571, de 8 de abril 
de 1949, em materiais privativos do segundo ciclo ou comum aos dois ciclos. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO INDUSTRIAL TÉCNICO 

Código: EC - 506 

Professor - J e K. 

Obs.: Professôres lotados em escolas técnicas da Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da Educação 
e Cultura e que lecionam disciplinas privativas do segundo ciclo ou comuns aos dois ciclos. 

Série de Classes: PROFESSOR DE ENSINO SECUNDÁRIO 

Código: EC - 507 

Classe: B 

Dirigente - 30. 

Professor - N. 

Obs.: Lotados no Colégio Pedro II e do Ministério da Educação e Cultura e no Colégio Militar. 

Orientador EducacionaI - O.  

Obs.: Os do Colégio Pedro II. 

Classes: A e B 

Professor da Escola Preparatória de Cadetes do Ar - 28. 

Professor de Ensino Secundário - 25 - 26 - 27 e 29. 

Professor Adjunto do Ensino Secundário - 29. 

Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 
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Professor - 26 - 27 e 28. 

Obs.: Lotados no Ministério da Guerra. 

Orientador EducacionaI - 26. 

Obs. : Lotados no Ministério da Marinha. 

Assistente de Ensino - 27. 

Obs.: Lotados no CoIégio Pedro II, do Ministério da Educação e Cultura. 

AuxiIiar de Ensino - 21. 

Obs.: Lotados no Colégio Pedro lI, do Ministério da Educação e Cultura, exercendo função de magistério. 

( VETADO ) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe : PROFESSOR DE ENSINO AGRÍCOLA BÁSICO 

Código: EC - 508 

Professor - I. 

Professor - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 e 26. 

Auxiliar de Ensino E - F e G. 

Obs.: Os registrados como Professor de Ensino Agrícola, de acôrdo com o Decreto nº 26.571, de 8 de abril 
de 1949, em matérias privativas do 1º ciclo. 

Série de Classes: PROFESSOR DE ENSINO ESPECIALIZADO 

( I.B.C. - I.N.E.S. - S.A.M. ) 

Código: EC - 509 

Classes : A e B 

Professor (Ensino Profissional - I.B.C.) - I. 

Professor (Ensina Profissional e Práticas Educativas - I.B.C. ) - J. 

Professor (Ensino Secundário e Musical - I.B.C.) - K. 

Professor - K. 

Obs.; Lotados do Instituto Nacional de Educação de Surdos do Ministério da Educação e Cultura. 
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Professor I.B.C. - 22 - 23 e 24. 

Professor I.N.E.S. - 25 e 26. 

Professor do Ensino Primário - F - O - H - I e J. 

Obs.: Lotados no Instituto Benjamin Constant, do Ministério da Educação 

Professor Auxiliar - (D.N.S. - S.N.D.M.) - 21 - 22 - 24 - 25 e 26. 

Professor (D.N.S. - S.N.D.M.) - J. 

Auxiliar de Ensino Musical - M - H - I e J. 

Obs.: Lotados no Instituto Benjamin Constant, do Ministério da Educação e Cultura. 

Auxiliar de Ensino - F e G. 

Obs.: Lotados no Instituto Nacional de Educação de Surdos do Ministério da Educação e Cultura, exercendo 
a função de magistério. 

Professor - J (S.A.M.). 

Professor - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 (S.A.M. e Penitenciária Professor Lemos de Brito). 

Auxiliar de Ensino - F e G. 

Obs.: Lotados ao Serviço de Assistência a Menores (S.A.M.) do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO INDUSTRIAL BÁSICO 

Código: EC - 510 

Professor - J e K. 

Obs.: Professôres lotados em escolas técnicas da Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da Educação 
e Cultura que lecionam disciplinas privativas do 1º ciclo e professôres de escolas industriais, d amesma 
Diretoria. 

Professor do Ensino Industrial - 24 4e 26. 

Professor do Ensino Industrial (Ofícios) - 22 - 23 - 24 e 25. 

Professor de Cultura Geral - 25. 

Classe: PROFESSOR DE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Código: EC - 511 
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Professor - J 

Obs.: Professôres de Canto Orfeônico de Economia Doméstica lotados nas escolas técnicas e industriais da 
Diretoria do Ensino Industrial do Ministério da Educação e Cultura. 

Instrutor - J. 

Obs.: Instrutores de Educação Física lotados nas escolas técnicas Industriais da Diretoria do Ensino 
Industrial do Ministério da Educação e Cultura. 

Professor de Música - K. 

Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 

Professor de Educação Física - 26. 

Obs.: Lotados no Ministério da Aeronáutica. 

Auxiliar de Ensino - 21. 

Obs.: Lotados no Colégio Pedro II (internato e externato) exercendo função de Professor de Canto 
Orfeônico, Educação Física e Economia Doméstica. 

Professor (S. N. T. ) - 26. 

Classe: PROFESSOR DE CURSOS ISOLADOS 

Código: EC - 512 

Professor de Alcalóides e Óleos Essenciais - 21.  

Professor Especializado - 27 - 28 - 29 e 30.  

Professor (Cursos da B. N. ) - 27. 

Professor (Cursos do M.H.N.) - 27. 

Classe: PROFESSOR DE ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO 

Código: EC - 5144 

Professor de Ensino Primário - 21 - 22 - 23 e 25. 

Professor de Ensino Primário - J. 

Professor Adjunto - 22. 

Obs.: Lotados na. Fábrica de Itajubá, do Ministério da Guerra. 

Professor - G. 

Obs.: Lotados no Ministério da Marinha. 

Professor - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25. 



 

  

201

Obs.: Lotados no Ministério da Justiça. 

Auxiliar de Ensino - 18. 

Obs.: Lotados na Rêde Elétrica Piquete Itajubá no Ministério da Guerra exercendo função de Magistério. 

Auxíliar de Ensino - D e E. 

Obs.: Cotados em estabelecimentos de ensino do Ministério da Justiça, exercendo função de Magistério. 

Grupo Ocupacional: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E MUSEU 

Código: EC - 600 

Série de Classes: CONSERVADOR DE MUSEU 

Código: EC - 601 

Classes A (VETADO) 

Conservador - I, J, K, L e M. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: PREPARADOR DE MUSEU 

Código: EC - 602 

Classes: A (VETADO) 

Taxidermista - 25. 

Preparador de Fosseis - 22. 

Preparador de Rochas - 22. 

Preparador de Fosseis Especializado - 23. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE MUSEU 

Código: EC - 603 

Classes: A (VETADO) 

Auxiliar de Museu - 22 - 23 - 24 e 25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
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    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: CONSERVADOR DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

Código: EC - 604 

Classes: A (VETADO) 

Peritos em Belas-Artes - 24 - 25 - 26 e 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE CONSERVADOR DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

Código: EC - 605 

Classes: A (VETADO) 

Auxiliar de Engenheiro - 22 e 23. 

Obs.: Lotados na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e Cultura.

Artífice - 19 - 20 - 21 e 22. 

Obs.: Lotados na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e Cultura.

Mestre - 22. 

Obs.: Litados na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e Cultura. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: PESQUISA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Código: EC - 700 

Série de Classes: TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 

Código: EC - 701 

Classes: A e B 

Técnico de Educação - J, K, L, M, N e O. 

Orientador Educacional - O. 

Obs.: Excluídos os do Colégio Pedro II. 

Inspetor de Ensino Médio - 27. 
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Técnico de Ensino Médio - 27. 

Assistente de Educação - 26 - 27 - 28 - 29 e 30 (da T.U. M. do M.E.C. ) . 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 

Código: EC - 702 

Classes: A e B 

Assistente de Educação - 24, 25 e 26.  

Orientador Educacional - 26 e 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacianal: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Código: GL - 100 

Série de Classes: ZELADOR 

Código: GL - 101 

Classes: A e B 

Encarregado de Conservação e Limpeza dos Instrumentos Astronômicos e de Precisão - 20 

Encarregado de Mostruário - 20, 21 e 22 

Zelador - C. D, E, F, G, H, I, J e K 

Zelador - 13 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 

Zelador de Garagem - 24 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: SERVIÇAL 

Código: GL - 102 

Classes: A e B 

Ajudante de Copeiro - 16, 17 e 18  
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Ajudante de Roupeiro - 17 

Servente de Motorista - 16, 17, 18, 19, 20 a 21 

Servente de Oficina - 18, 19, 20 e 21 

Servente Porteiro - 18, 19, 20 e 21 

Servente Tratorista - 18 e 20 

Zelador de Escritório - 16 

Grupo Ocupacional: GUARDA E PROFILAXIA 

Código: GL-200 

Série de Classes: GUARDA SANITÁRIO 

Código: GL-201 

Classes: A, B e C 

Auxiliar de Expurgo - 20 

Expurgador - 19 

Guarda - 16, 17, 18, 19, 20 e 21 

Obs. : - Lotados no Serviço Nacional de Endemias Rurais, Divisão de Organização Sanitária, Serviço de 
Saúde dos Portos. 

Guarda Chefe - 19, 20, 21 e 22 

Guarda Chefe Geral - 20, 21 e 22 

Guarda Chefe de Serviço Complementar - 20 e 21 

Guarda Sanitário Marítimo - E, F e I 

Guarda Sanitário - D, E, F, G e H (VETADO ) 

Guarda de Serviço Complementar - 16, 18, 19 e 20 

Guarda de Zona - 15, 16, 17, 18 e 19 

Inspetor Especializado - 22 

Obs.: - Lotados no Serviço Nacional de Endemias Rurais. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 
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Classe: INSPETOR DE GUARDAS 

Código: GL - 202 

Inspetor de Vigilância - 27 

Série de Classes: GUARDAS 

Código: GL - 203 

Classes: A e B 

Auxiliar de Vigilância - 19 

Encarregado de Prédio - 22 

Fiscal de Vigilância - 20 

Guarda Noturno - 15, 16, 17, 18 e 19 

Rondante - 19 

Vigia - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 

Vigia Noturno - 19 e 21 

Vigilante - 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 

Guarda - 15, 16, 17, 18, 19 e 20 

Obs.: - Lotados no Serviço Nacional de Doenças Mentais (Ministério da Saúde) e no Serviço de Assistência 
a Menores, Escola Arthur Bernardes 

Instituto Profissional Quinze de Novembro (Ministério da Justiça e Negócios Interiores) . 

VigiIante de Enfermaria - 18 

Guarda - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - J8 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 

Obs.: - Com exceção dos que, conforme indicação constante das respectivas listas de enquadramento, são 
incluídos como Guarda Sanitário. 

Guarda de Polícia - D, E, F e G 

Guarda Vigilante - 18, 19, 20, 21 e 22 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: BOMBEIRO 
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Código: GL - 204 

Classes : A e B 

Bombeiro de Fôgo - 20, 21 e 22 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: SERVIÇO DE PORTARIA 

Código: GL - 300 

Classe: CHEFE DE PORTARIA 

Código: GL - 301 

Chefe de Portaria - D, F, G, H, I, J e K  

Auxiliar de Portaria - J 

Série de Classes: PORTEIRO 

Código: GL - 302 

Classes: A (VETADO) 

Auxiliar de Portaria - G, H e I 

Porteiro - G e I 

Porteiro - 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 

Contínuo - 23, 24 e 25 

Contínuo - D e H 

Auxiliar de Portaria - 23 

Porteiro - ZeIador - 18 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE PORTARlA 

Código: GL - 303 

Classes: A (VETADO) 

Auxiliar de Portaria - C, D, E e F  
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Auxiliar de Portaria - 18, 19, 20, 21 e 22  

Contínuo - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22  

Zelador de Procuradoria - 21 e 22  

Ajudante de Porteiro - 21 

Fiscal de Limpeza - 20 

Auxiliar de Porteiro - 17 e 19 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: ASCENSORISTA 

Código: GL - 304 

Ascensorista - B, C, D, E, F e G 

Ascensorista - 8 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25  

Cabineiro - 17, 18, 19 e 20 

Classe: MENSAGEIRO 

Código: GL - 305 

Aprendiz de Contínuo - 10 

Estafeta - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 e 22 

Obs.: - Com exceção dos lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Mensageiro - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 e 20 

Obs.: - Com exceção dos lotados no Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Grupo Ocupacional: TRABALHOS BRAÇAIS 

Código: GL - 400 

Classe : FEITOR 

Código: GL - 401 

Capataz - C, D e E 

Capataz - 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 

Obs.: - Com exceção dos que, conforme as listas de enquadramento, são incluídos como Capataz, por 
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estarem lotados nas Capitanias de Portos, e Capataz Rural. 

Capataz Geral - 22 

Feitor - 16, 18, 19, 20, 21 e 22 

Obs.: Com exceção dos que, conforme as listas de enquadramento, são incluídos como Feitor de Turma 
Fixa, Feitor de Turma Volante e Capataz Rural. 

Feitor de 1ª Classe - 18 

Feitor de 2ª Classe - 16 

Classe: TRABALHADOR 

Código: GL - 402 

Aguadeiro - 13 

Ajudante de Árador - 10 

Ajudante de Caminhão - 19 

Ajudante de Ferrador - 17 e 19 

Ajudante de Jardineiro - 16 

Ajudante de Tratador de Animais - 15 - 17 e 18 

Ajudante de Vaqueiro - 18 

Aprendiz de Trabalhador - 8 

Arador - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22 

Auxiliar de Coudelaria - 18 

Auxiliar de Contrôle Leiteiro - 15 - 16 - 17 e 18 

Auxiliar de Estábulo - 18 

AuxiIiar de Forrageamento - 15 - 16 e 17 

Auxiliar de Lavoura - 18 

Auxiliar de Obras - 18 

Auxiliar de Pocilga e Redil - 16 

Auxiliar de Retiro - 18 

Auxiliar de Serviço de Monta - 16 - 17 e 18 

Auxiliar de Tratorista - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 



 

  

209

Auxiliar de Transporte - 17 

Auxiliar de Veículos - 16 - 17 e 19 

Bateiro - 17 

Baista - 18 

Baldeador - 8 - 13 e 14 

Baldeador de Malas - 9 - 10 e 11. 

Campeiro - 20 

Candeeiro - 12 

Capinador - 13 

Carvoeiro - 16 - 17 - 1B - 19 - 20 - 21 e 2Z 

Encarregado de Pocilga - 16 

Estivador - 18 - 19 - 20 - 21 e 22 

Faxineiro - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21 

Ferrador - 18 e 19 

Jardineiro Ajudante - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 

Jardineiro Auxiliar - 17 

Lavador - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 e 19 

Lavador de Automóveis - 20 

Lavador de Carros - 13 

Lavador de Viaturas - 37 - 18 e 19 

Lenheiro - 17 e 18 

Operador de Cultura - 18 e 19 

Operário Agrícola - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 18 

Pescador - 22 

Petrolizador - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 

Reabastecedor - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 e 21 

Trabalhador - B - C - D - E e F 
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Trabalhador - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22 

Trabalhador Ajudante - 11 

Trabalhador Braçal - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21 

Trabalhador de Campo - 18 

Trabalhador Motorista - 19 

Trabalhador de Pôrto - 19 

Trabalhador Rural - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 

Tratador - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 20 

Tratador de Animais - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21 

Tratador de Animais Silvestres - 18 

Vaqueiro - 10 e 13 

SERVIÇO: JUSTIÇA 

Grupo Ocupacional: JUSTIÇA 

Código: Jus - 160 

Classe: Oficial de Justiça 

Código: Jus - 101 

Oficial de Justiça - J 

Obs.: - Do quadro do Ministério da Justiça. 

SERVIÇO: POLICIAL 

Grupo Ocupacional: CENSURA 

Código: POL - 100 

Série de Classes: CENSOR 

Código: POL - 101 

Classes : A (VETADO ) 

Censor - 14 

Censor - 23 

Fiscal de censura - 20 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei 

Grupo Ocupacional: PERÍCIA 

Código: POL - 200 

Série de Classes: PERITO CRIMINAL 

Código: POL - 201 

Classes: A e B 

Perito Criminal - 24  

Perito Criminal - 27 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: PREPARAÇÃO PROCESSUAL 

Código: POL - 300 

Série de Classes: ESCRIVÃO DE POLÍCIA 

Código: POL - 301 

Classes. B, C e D 

Escrivão de Polícia - H - I - J - K - L e M  

Escrevente de Polícia - 24 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: A 

Escrevente de Polícia - 22 e 23 

Classe: OFICIAL DE DILIGÊNCIA 

Código: POL - 302 

Oficial de Diligência - G 

Grupo Ocupacional: SEGURANÇA PÚBLICA E INVESTIGAÇÃO 

Código: POL - 400 
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C!asse: DELEGADO DE POLÍCIA 

Código: POL - 401 

Obs.: - Nesta classe serão incluídos os atuais Comissários de Polícia que se encontram no exercício de 
Cargos de Delegado de Polícia, distritais de Corregedor, Delegado de Segurança Política, Delegado de 
Segurança Social, Delegado de Costumes e Diversões, Delegado de Menores, Delegado Economia 
Popular, Delegado de Roubos e Falsificações, Delegado de Segurança Pessoal, Delegado de Acidentes de 
Trânsito, Delegado Marítimo e Aéreo e Chefe de Comissariado, e Delegado de Vigilância. 

Série de Classes: COMISSÁRIO DE POLÍCIA 

Código: POL - 402 

Classes: A e B 

Comissário de Policia - K - L - M - N e D 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classes: INSPETOR DE POLÍCIA 

Código: POL - 403 

Inspetor de Polícia Política - L 

Série de Classes: DETETIVE 

Código: POL - 404 

Classes: B, C e D 

Detetive - H, I, J, K e L  

Investigador - 24 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: A 

Polícia Especial - F e G lnvestigador - 22 e 23 

Serie de Classes: AGENTE DE POLÍCIA MARÍTIMA E AÉREA 

Código: POL - 405 

Classe: C 

Agente de Polícia (D.P.M.) - J, K e L. 
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Classe: B 

Agente de Polícia (D.P.M.) - H e I.  

Polícia Especial: - J e K. 

Classe: A 

Polícia Especial - H e I. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional : VIGILÂNCIA 

Código: POL - 500 

Série de Classes: GUARDA CIVIL 

Código: POL 501 

Classes: A, B, C e D 

Guarda Civil - L. 

Obs.: Funções de Chefe de Zona. 

Guarda Civil - J e K. 

Obs. : Funções de Fiscal de Zona e Auxiliar de Chefe de Zona. 

Guarda Civil - H e I. 

Obs.: Funções de pequena chefia e execução. 

Guarda Civil - F e G. 

Obs. : Funções de execução.  

Guarda Civil - 22. 

Obs.: Funções de execução. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: GUARDA DE PRESÍDIO 

Código: POL - 502 

Classe: C 
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Inspetor - 25. 

Obs. : Funções de Chefe de Disciplina. 

Classes: A e B 

Guarda de Presidia - D, E, F e G.  

Guarda de Presídio - 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

SERVIÇO PROFISSIONAL - P 

Grupo Ocupacional: ASTRONOMIA, FÍSICA, QUÍMICA 

Código: P - 100 

Série de Classes: PERITO DE VALORES 

Código: P - 101 

Classes: A e B 

Tecnologista - J, K e O. 

Obs.: Os lotados na Casa da Moeda, em exercício no Gabinete de Perícias por mais de 2 (dois) anos na 
data desta Lei. 

Tecnologista - 26, 27, 28, 29 e 30. 

Obs.: Os lotados na Casa da Moeda, em exercício no Gabinete de Perícias por mais de 2 (dois) anos na 
data desta lei. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE PERITO DE VALORES 

Código: P - 102 

Classes: A e B 

Auxiliar de Tecnologista - 22, 23, 24 e 25. 

Obs.: Os lotados na Casa da Moeda, em exercício no Gabinete de Perícias por mais de 2 (dois) anos na 
data desta Lei. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
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    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE METEOROLOGIA 

Código: P - 103 

Classes: A e B 

Calculista - E, P, G, H e I. 

Obs.: Lotados no Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura Calculista - 20 e 21. 

Obs.: Lotados no Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura.  

Aerologista Balístico - 23 e 24. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: OBSERVADOR METEOROLÓGICO 

Código: P - 104 

Classes: A e B 

Observador Meteorológico - B; C, D, E, F, G, H, I e J. Observador Meteorológico - 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE OBSERVADOR METEOROLÓGICO 

Código: P - 105 

Estacionário - 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.  

Estacionário Auxiliar - A, B e C.  

Encarregado de Pôsto de Meteorologia - 9.  

Estacionário de Pôsto de Meteorologia - 11. 

Série de Classes: AUXILIAR DE ASTRÔNOMO 

Código: P - 106 

Classes: A e B 

Astrônomo Auxiliar - F, G, H e I. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
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    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: METROLOGISTA 

Código: P - 107 

Classes: A e B 

Metrologista - 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Cronografista Balístico - 24. 

Manometrista Balístico - 22. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADES RURAIS 

Código: P - 200 

Série de Classes: ASSISTENTE DE ORGANIZAÇÃO RURAL 

Código: P - 201 

Classes: A, B (VETADO) 

Assistente de Cooperativismo - 24, 25, 26, 27 e 28. 

Assistente de Organização Rural - L. 

Economista Rural - I, J, K, L e M. 

Agrônomo-Economista - L, M e N. 

Obs. : Os que não possuem habilitação legal para o exercício da profissão de agrônomo. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: INSPETOR DE CAÇA E PESCA 

Código: P - 202 

Classes: A e B 

Inspetor - 23, 24, 25, 26 e 27. 

Obs. : Lotados na Divisão de Caça e Pesca, do Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Campo - 22 e 23. 
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Obs.: Lotados na Divisão de Caça e Pesca, do Ministério da Agricultura, exercendo e executando trabalhos 
inerentes a função de Inspetor. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de classe: INSPETOR DE TRIGO 

Código: P - 203 

Classes: A e B 

Técnico em comércio de trigo - 30.  

Inspetor - 23, 24, 25, 26 e 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE INSPEÇÃO SANITÁRlA E RURAL 

Código: P - 204 

Auxiliar de Inspetor - 19, 20, 21 e 22. 

Obs.: Com exceção dos lotados no Serviço de Proteção aos índios, de Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Veterinária -15. 

Auxiliar de Veterinário - 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, 

Guarda Sanitário - 21. 

Obs.: Os lotados no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura. 

Série de Classes: TÉCNICO RURAL 

Código: P - 205 

Classes: A e B 

Avicultor - I. 

Apicultor - I. 

Sericicultor - I. 

Prático Rural - G e H. 

Técnico AgrícoIa - G e H. 
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Auxiliar de Agrônomo - 23, 24 e 26. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: MESTRE RURAL 

Prático Rural - 22. 

Código: P - 206 

Auxiliar de Agrônomo - 19, 20, 21 e 22. 

Avicultor - 22. 

Técnico Agrícola - D, E e F. 

Prático Rural - D, E e F. 

Conservador de Herbário - 21 e 22. 

Classe: OPERÁRIO RURAL 

Código: P - 207 

Apicultor - 20. 

Auxiliar de apicuItor - 19. 

Auxiliar de avicultor - 19, 20 e 21. 

Auxiliar de sericicultor - 20. 

Encarregado de testes - 20, 

Chacareiro - 19 e 20. 

Chacareiro ajudante - 20. 

Chefe de cultura - 21 e 22. 

Distribuidor de sementes - 20. 

Encarregado de distribuição de plantas - 21 e 22. 

Encarregado de estufa - 21. 

Encarregado do roseiral - 22. 

Encarregado de tanques de criação - 19 e 20. 

Encarregado de sementeira - 21. 
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Enxertador - 20 e 21. 

Enxertador auxiliar - 19 e 20. 

Enxertador chefe - 20 e 22. 

Fruticultor - 20, 21 e 22. 

Hortelão - 19 e 22. 

Horticultor - 19. 

Jardineiro - 19, 20, 21, 22 e 23. 

Jardineiro chefe - 21. 

Prático agrícola - 19, 21 e 22. 

Prático fitossanitário - 20 e 21. 

Prático de laticínios - 19 e 20. 

Preparador de amostras - 20. 

Preparador de sementes - 21 e 22. 

Reflorestador - 19, 20, 21 e 22. 

Selecionador de amostras - 19 e 20. 

Selecionador de sementes - 20 e 21. 

Separador de sementes - 19, 20, 21 e 22. 

Sirgueiro - 19. 

Suinocultor - 19. 

Tratador chefe - 20. 

Vacinador - 19 e 20. 

Viveirista - 19 e 20. 

Classe: CAPATAZ RURAL 

Código: P - 208 

Auxiliar de Fruticultor - 16, 18 e 19. 

Capataz - 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2l e 22. 

Obs.: Lotados no Ministério da Agricultura, no exercício de atividades rurais, com exceção dos que, 
conforme listas de enquadramento, são incluídos como Feitor. 
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Capataz agrícola - 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

Capataz chefe - 19. 

Capataz de Núcleo de Agricultura - 17. 

Capataz de Núcleo de Zootecnia - 17. 

Capataz de Turma - 20. 

Encarregado de Campo - 20 e 22. 

Feitor - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Obs.: Lotados no Ministério da Agricultura, no exercício de atividades gerais, com exceção dos que, 
conforme listas de enquadramento, são incluídos como Feitor, Feitor de Turma Fixa e Feitor de Turma 
Volante. 

Feitor agrícola - 20. 

Feitor de Campo - 19, 20 e 21. 

Feitor Geral - 20. 

Feitor de Núcleo de Zootecnia - 20. 

Monitor agrícola - 17. 

Tratador Chefe - 16. 

Classe: AUXILIAR RURAL 

Código: P - 209 

Ajudante de avicultor - 13.  

Apicultor - 11 e 18. 

Auxiliar de Agrostologia - 18.  

Auxiliar de avicultor - 14 e 18.  

Auxiliar de avicultor - 16, 17 e 18.  

Auxiliar de avicultor - 16 e 17. 

Auxiliar de lacticínios - 18. 

Auxiliar de piscicultor - 18. 

Coletor de sementes - 18. 

Desintetador - 16, 17, 18, 19 e 20. 
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Encarregado de tanque de criação - 18. 

Enxertador auxiliar - 18. 

Fiandeira - 15, 16 e 17. 

Fiscal de cultura - 18. 

Fruticultor - 18. 

Hortelão - 16, 17 e 18. 

Jardineiro - 10, 13, 15, 16, 17 e 18. 

Operário Rural - 15. 

Operário Silvicultor - 17. 

Prático Agrícola - 18. 

Prático de lacticínios - 18. 

Reflorestador - 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Selecionador de amostras - 16, 17 e 18. 

Selecionador de sementes - 18. 

Separador de sementes - 10, 15, 17 e 18. 

Vacinador - 17 e 18. 

Viveirista - 15, 17 e 18. 

Grupo Ocupacional: ATUARIA 

Código: P - 300 

Série de Classes: AUXILIAR DE ATUARIO 

Código: P - 301 

Classes: A e B 

Auxiliar de Atuário - 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Obs.: Excluídos os Auxiliares de Atuários (referências 27 e 28), que, aprovados em prova de habilitação 
para Atuário, foram oficialmente admitidos para exercer a função de Atuário, e cujas referências de salários 
correspondem a padrões de vencimentos dos cargos da carreira die Atuário. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 
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Grupo Ocupacional: BELAS ARTES E ARTES APLICADAS 

Código: P - 400 

Série de Classes: GRAVADOR ARTÍSTICO 

Código: P - 401 

Classes: A, B e C 

Gravador - H, I, J, K, L, M e N. 

Obs.: Lotados na Casa da Moeda do Ministério da Fazenda. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE GRAVAÇÃO ARTÍSTICA 

Código: P - 402 

Auxiliar de Gravador - 19, 20, 21, 22, 23 e 25. 

Série de CIasses: ESCULTOR 

Código: P - 403 

Classes: A e B 

Escultor - 24. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe : ORIENTADOR MUSICAL 

Código: P - 404 

Assistente Musical - 26. 

Série de Classes: TÉCNICO DD ARTES GRÁFICAS 

Código: P - 405 

Classes: A e B 

Técnico de Artes Gráficas - I e N. 

Inspetor Técnico - 26 e 28. 

Obs.: Lotados no, Departamento de imprensa Nacional, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: MÚSICO 

Código: P - 407 

Músico Auxiliar - 19 e 20.  

Músico - 22, 23, 24 e 25. 

Grupo Ocupacional: CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA 

Código: P - 500 

Série de Classes: CINETÉCNICO 

Código: P - 501 

Classes: A, B e C 

Cinegrafista -. L. 

Cinegrafista - 24, 25, 26 e 27. 

Cinematografista - K. 

Cinematografista - 24, 25, 26, 27 e 28. 

Cenarista - 27. 

Cinetécnica - 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: FOTÓGRAFO 

Código: P - 502 

Classes: A, B e C 

Fotógrafo - F, G, H e I. 

Fotógrafo - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Fotomicrógrafo - 24, 25, 26 e 27. 

Microfotografo - J. 

Fotógrafo Policial - 21, 22, 23 e 24. 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classes: AUXILIAR DE FOTÓGRAFO 

Código: P - 503 

Auxiliar de Fotógrafo - 18, 19, 20 e 21  

Revelador - 18, 19, 20 e 21 

Fotógrafo Auxiliar - 20 e 21 

Classe: OPERADOR CINEMATÓGRAFICO 

Código: P - 504 

Operador Cinematográfico - 24 

Classe: AUXILIAR DE OPERADOR CINEMATOGRÁFICO 

Código: P - 505 

Auxiliar de Operador Cinematográfico - 20 

Grupo Ocupacional: CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

Código: P - 600 

Série de Classes: CLASSIFICADOR DE PEDRAS 

Classe : P - 601 

Classes: A, B e C 

Classificador de Pedras - 25, 26 e 27 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: CLASSIFICADOR DE PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS 

Código: P - 602 

CIasses: A e B 

Classificador de Produtos - 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

Classificador de Produtos Vegetais - E, F, G, H, I, J, K e L 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 



 

  

225

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: CONTABILIDADE 

Código: P - 700 

Série de Classes: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

Código: P - 701 

Classes: A, (VETADO) 

Contabilista - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

Obs.: Excluídos os enquadrados na Série de Classes de Contador. 

Guarda-Livros - E, F e G 

Obs. : Excluídos os enquadrados na Série de Casses de Contador. 

Contabilista Auxiliar - 21 

Auxiliar de Contabilidade - 21, 22 e 23 

(VETADO) 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: CRIPTOGRAFIA 

Código: P - 800 

Série de Classes: CRIPTÓGRAFO 

Código: P - 801 

Classes: A e B 

Criptógrafo - - 24, 25, 26, 27 e 28 

Criptógrafo da Polícia Política - J 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei.  

Série de Classes: CLASSIFICADOR DE PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS 

Código: P - 602 
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CIasses: A e B 

Classificador de Produtos - 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

Classificador de Produtos Vegetais - E, F, G, H, I, J, K e L 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: CONTABILIDADE 

Código: P - 700 

Série de Classes: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

Código: P - 701 

Classes: A, (VETADO) 

Contabilista - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

Obs.: Excluídos os enquadrados na Série de Classes de Contador. 

Guarda-Livros - E, F e G 

Obs. : Excluídos os enquadrados na Série de Casses de Contador. 

Contabilista Auxiliar - 21 

Auxiliar de Contabildade - 21, 22 e 23 

(VETADO) 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: CRIPTOGRAFIA 

Código: P - 800 

Série de Classes: CRIPTÓGRAFO 

Código: P - 801 

Classes: A e B 

Criptógrafo - 24, 25, 26, 27 e 28 

Criptógrafo da Polícia Política - J 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: DACTILOSCOPIA 

Código: P - 900 

Série de Classes: DACTILOSCOPISTA 

Código: P - 901 

Classes: A, B, (VETADO) 

Dactiloscopista - H, I, J, K e L 

Obs.: Do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e lotados no Departamento Federal de Segurança 
Pública, e os do Ministério do Trabalho. 

Assistente Técnico de Identificação M. 

Obs.: do Ministério da Aeronáutica. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE DACTILOSCOPISTA 

Código: P - 902 

Classes: A e B 

Identificador - 19, 20, 21, 22 e 23  

Dactiloscopista Auxiliar - E, F e G 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: DESENHO E CARTOGRAFIA 

Código: P - 1.000 

Série de Classes: DESENHISTA 

Código: P - 1.001 

Classes: A, B e C 

Desenhista - E, F, G, H, I, J, K, L e M 
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Desenhista - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 

Desenhista Civil - I 

Desenhista Industrial - 24 

Desenhista Projetador Especializado em linhas férreas - 26. 

Projetador - 24, 25 e 26 

Projetador Auxiliar - 22 e 23 

Encarregado do Gabinete de Desenho - 27 

Desenhista Especializado - 31 

Chefe de Cartografia - N 

Cartógrafo - 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

    Classe: AUXILIAR DE DESENHO 

    Código: P - 1.002 

Auxiliar de Desenhista - 21 Desenhista - 17, 19 e 20 

    Série de Classes: FOTOGRAMETRISTA Código: P - 1.003 

    Classes; A e B 

    Fotocartógrafo - 24, 25, 26, 27, 28 e 29  

Fotogrametrista - 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27  

Aerofotógrafo - Prático de Laboratório - 25 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ELETRÔNICA 

Código« P - 1.100 

Classe: INSPETOR ELETROTÉCNICO 

Código: P - 1.101 
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Eletrotécnico - 31 

Técnico de Infraestrutura - 29 

Técnico em Instalações Elétricas, Mecânicas e Hidráulicas - 29 

Grupo Ocupacional: ENGENHARIA 

Código: P - 1.200 

Série de Classes: DELINEADOR 

Código: P - 1.201 

Classes: A e B 

Delineador - 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 Delineador Auxiliar - 21, 22 e 23 

( VETADO ) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes MESTRE DE OBRAS 

Código: P - 1.202 

Classes: A, B e C 

Mestre de Obras - 22, 24 e 25 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Código: P - 1.203 

Classes: A e B 

Agrimensor - 26 

Auxiliar de Engenheiro - H, I, J e K 

Obs.: Os que possuem habilitação legal para o exercício da profissão de Agrimensor. 

Auxiliar de Engenheiro - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

Obs.: Os que possuem habilitação legal para o exercício da profissão de Agrimensor. 

Topógrafo - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Obs.: Os que possuem habilitação legal para o exercício da profissão de Agrimensor. 



 

  

230

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes AUXILIAR DE ENGENHEIRO 

Código: P - 1.204 

Classes: A, B (VETADO) 

Auxiliar de Engenheiro - H, I, J e K 

Auxiliar de Engenheiro - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27  

Técnico de Infra estrutura - 29 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: CONDUTOR DE TOPOGRAFIA 

Código: P - 1.205 

Classes: A, B e C 

Topógrafo - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: AUXILIAR DE MEDIÇÃO 

Código: P - 1.206 

Auxiliar de Campo - 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24  

Porta-mira - 18 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO )  

( VETADO )  

( VETADO ) 

( VETADO ) 
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( VETADO ) 

 ( VETADO )  

( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO )  

( VETADO )  

( VETADO ) 

( VETADO ) 

Grupo Ocupacional: ESCAFANDRIA 

Código: P - 1.300 

Série de Classes: ESCAFANDRISTA 

Código: P - 1.301 

Classes: A e B 

Escafandrista -20, 21 e 22 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ESTATÍSTICA 

Código: P - 1.400 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

 ( VETADO ) 

( VETADO ) 

Série de Classes: AUXILIAR DE ESTATÍSTICO 
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Código: P - 1.402 

Classes : A e B 

Auxiliar Estatístico - 21 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Código: P - 1.500 

Série de Classes: EXAMINADOR DE MARCAS 

Código: P-1.501 

Classes: A, B e C 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: FISCAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Código: P - 1.502 

Classes: A, B (VETADO) 

Inspetor de Indústria e Comércio - H, I, J, K e L 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: LABORATÓRIO 

Código: P - 1.600 

Série de Classes: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Código: P - 1.601 

Classes: A e B 

Técnico de Laboratório - I, J, K, L e M 

(VETADO) 

Técnico de Laboratório - 25, 26 e 27 

(VETADO) 
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Auxiliar de Pesquisador - 25 

Auxiliar de Tecnologista - 25 

Técnico de Laboratório - 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Obs. : Os que ingressaram na carreira mediante prova de habilitação realizada pelo DASP (VETADO). 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: LABORATÓRIO 

Código: P - 1.602 

Classes: A e B 

Técnico de Laboratório - 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Obs.: Com exclusão dos que ingressaram na carreira mediante prova de habilitação realizada pelo DASP 
(VETADO) . 

Laboratorista - 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Laboratorista - H 

Auxiliar de Pesquisador - 21, 22, 23 e 24 

Auxiliar de Tecnologista - 21, 22, 23 e 24 

Auxiliar de Laboratório - 18, 19, 20, 21 e 22 

Auxiliar de Laboratorista - 20, 21 e 22 

Manipulador - 22 

Prático de Farmácia - D, F, G e H 

Obs. : Os que exercem atribuições de Laboratorista. 

Coletor de Amostras - 18, 19, 20, 21 e 22 

Prático de Laboratório - D, E, F, G e H 

Prático de Laboratório - 22 

Zelador de Laboratório - 38, 19, 20í 21 e 22 Preparador de Laboratório - 20, 21 e 22 Conservador de 
Laboratório - D 

Conservador de Laboratório - 20, 21 e 22 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 
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    Art. 20 desta Lei. 

Classe : AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Código: P - 1.603 

Auxiliar de Laboratório - 13, 14 e 15 

Rotulador - 16, 17 e 19 

Coletor de Amostras - 16 e 17 

Zelador de Laboratório - 13, 14, 15, 16 e 17 

Auxiliar de Manipulador - 16. 

Série de Classes: TECNOLOGISTA 

Código: P - 1.604 

Classes: A e B 

Tecnologista - J, K L, M e N 

Obs.: Com exceção dos enquadrados nas séries de classes de Perito de Valores, Engenheiro-Tecnologista 
e Químico-Tecnologista. 

Tecnologistas - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs. : Com exceção dos enquadrados nas séries de classes de Perito de Valores, Engenheiro-Tecnologista 
e Quimico-Tecnologista e Agrônomo. 

Técnico especializado em beneficiamento de fibras de caroá - 23 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: MËDICINA, FARMACIA e ODONTOLOGIA 

Código: P - 1.700 

Serie de Classes: ASSISTENTE DE ENFERMAGEM 

Código: P - 1.701 

Classe: A, B (VETADO) 

Enfermeiro - G, H, I, J, K, L e M 

Obs.; Com exclusão dos portadores de diploma de enfermeiro, registrado na Diretoria do Ensino Superior 
do M.E.C. (VETADO). 
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Enfermeiro - 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

Obs.: Com exclusão dos portadores de diploma de enfermeiro, registrado na Diretoria do Ensino Superior 
do M.E.C. (VETADO) . 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Código: P - 1.702 

Classe: A, B (VETADO) 

Auxiliar de Enfermagem - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Obs. : Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de Enfermagem. 

Auxiliar de Serviços Médicos - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Observação. Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Atendente - C, D, E, F e G. 

Observação; Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Atendente - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Auxiliar de Ambulatório - 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Auxiliar de Vacinação - 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Auxiliar de Atendente - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Atendente oftalmologista - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 
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Atendente - 19. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Atendente (clínica odontológica) - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

Auxiliar de serviços odontológicos - 19. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício das atividades profissionais de Auxiliar de 
Enfermagem. 

( VETADO ) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe : ATENDENTE 

Código: P - 1.703 

Atendente - C, D, E, F e G. 

Atendente - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - - 19 - 20 - 21 e 22. 

Atendente (oftalmologista) - 13. 

Atendente feminino - 19. 

Auxiliar de atendente - 18. 

Atendente de Clínica Odontológica - 18. 

Auxiliar de serviços odontológicos - 19, 

Auxiliar de Ambulatório - 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 

Auxiliar de Dietista - 17. 

Auxiliar de Enfermagem - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 

Auxiliar de Serviços Médicos - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Auxiliar de Vacinação - 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Classe: AUXILIAR DE NECROPSIA 

Código: P - 1.704 

Auxiliar de Autópsia - H. 
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Auxiliar de Autópsia - 20 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Auxiliar de Necropsia - 21. 

Classe: AUXILIAR DE PRAXITERAPIA 

Código: P - 1.705 

Auxiliar de Praxiterapia - 19, 20, 21 e 22. 

Classe : ENFERMEIRO AUXILIAR 

Código: P - 1.706 

Enfermeiro - G, H, I, J, K e L. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão, excetuados os portadores de diploma 
de Enfermeiro. 

Enfermeiro - 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão, excetuados os portadores de diploma 
de Enfermeiro. 

Atendente - C, D, E, F e G. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Atendente - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Atendente oftalmologista - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Atendente feminino - 19. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Atendente (clínica odontológica) - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de Atendente - 18. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de Serviços Odontológicos - 19. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de ambulatório - 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 
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Auxiliar de Enfermagem - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Auxiliar de Serviços Médicos - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Observação: Os legalmente habilitados para o exercício da profissão de Enfermeiro-Auxiliar. 

Classe: ENFERMEIRO MILITAR 

Código: P - 1.707 

Enfermeiro - G - H - I e J. 

Observação: Os lotados no Ministério da Guerra, excluídos os portadores de diploma de Enfermeiro. 

Enfermeiro - 19 - 20 e 21. 

Observação: Os lotados no Ministério da Guerra, excluídos os portadores de diploma de Enfermeiro. 

Série de Classe : OBSTETRIZ 

Código : P .- 1.708 

Classes : A (VETADO) 

Auxiliar de enfermagem - 17 - 18 - 19 - 20 - 2l - 22 - 23 e 24. 

Observação: As portadoras de diplamas de Parteira fornecidos por Faculdades de Medicina na forma da lei.

Auxiliares de serviços médicos - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 e 26. 

Observação: Os portadores de títulos de Enfermeira obstetra fornecidos por Faculdade de Medicina, na 
forma da lei. 

Atendente - C, D, E, F e G. 

Parteira - 21 - 22 e 23. 

Observação: As portadoras de títulos de Enfermeira Obstetra fornecidos por Faculdades de Medicina, na 
forma da lei. 

Atendente - 10 - 11 - 12 - 13 - l4 - 15 - 16 - 17 e 18. 

Auxiliar de ambulatório - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20. 

Auxiliar de vacinação - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22. 

Auxiliar de atendente - 18. 

Atendente (oftalmologista) - 18. 

Atendente feminino - 19. 
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Atendente (clínica odontológica) - 18. 

Auxiliar de serviços odontológicos - 19. 

Observação: As portadoras de títulos de Enfermeira Obstetra, fornecidos por Faculdades de Medicina, na 
Forma da lei. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: MASSAGISTA 

Código: P - 1.709 

Massagista - 21, 22 e 24. 

Classe : OPERADOR DE RAIOS X 

Código: P - 1.710 

Operador de Raios X - F, G, H e I. 

Operador de Raios X - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Classe: PARTEIRA PRÁTICA 

Código: P - 1.711 

Parteira - 21, 22 e 23. 

Atendente - 10, 11, 12, 13, l4, 15, 16, 17 e 18. 

Auxiliar de Ambulatório - 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Auxiliar de Vacinação - 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

Auxiliar de Atendente - 18. 

Atendente oftalmologista - 18. 

Atendente feminino - 19. 

Atendente clínica odontológica - 18. 

Auxiliar de Serviços Odontológicos - 19. 

Observação: As portadoras de licença de Parteira Prática conferida pelo Serviço Nacional de Fiscalização 
da Medicina, ou de certificados de Auxiliar de Maternidade conferidos pelo Departamento Nacional de 
Saúde, na forma 

Classe: PRÁTICO DE FARMÁCIA 

Código: P - 1.712 
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Prático de Farmácia - D, E, F, G e H. 

Classe: PROTÉTICO 

Código: P - 1.713 

Operador Protético - 20 e 22. 

Protético - 20 e 25. 

Auxiliar de Prótese - 21. 

Grupo Ocupacional: PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS 

Código: P - 1.800 

Série de Classes: INSPETOR DE ÍNDIOS 

Código: P - 1.801 

Classe: B 

Chefe de Inspetoria de Índios - 27 e 28. 

Classes: A e B 

Inspetor - 23, 24, 25, 26 e 27. 

Observação: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do Ministério da Agricultura. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: AGENTE DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS 

Código: P - 1.802 

Classes: A e B 

Agente - 20, 21 e 22. 

Observação: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do Ministério da Agricultura. 

Auxiliar de Inspetor - 20, 21 e 22. 

Observação: Lotados no Serviço de Proteção aos Índios do Ministério da Agricultura. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: SERVIÇO SOCIAL 
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Código: P - 1900 

Série de Classes: AGENTE SOCIAL 

Código: P - 1901 

Classes: A, B (VETADO) 

Assistente Social - 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Observação. Com exclusão dos que possuírem habilitação legal para exercício da profissão de assistente 
social. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

CLASSE: NUTRICIONISTA 

Código: P - 1.902 

Nutricionista - 23 e 24 

Grupo Ocupacional: TELECOMUNICAÇÕES 

Código: P - 2.000 

Série de Classes: TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Código: P - 2.002 

Classes: A e B 

Radiotécnico - 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Radiotécnico Aferidor - 22. 

Radiotécnico Auxiliar - 22. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classe: OPERADOR RADIOFÔNICO 

Código: P - 2.003 

Operador de Rádio - 21, 22,23, 24, 25 e 26. 

Grupo Ocupacional: TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Código: P - 2.100 
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Série de Classes: INSPETOR DE PREVIDÊNCIA 

Código: P - 2.101 

Classes: A (VETADO) 

Inspetor de Previdência - I, J, K, L e M. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: INSPETOR DE SEGUROS 

Código: P - 2.102 

Classes: A e B 

Inspetor de Seguros - I, J, K, L e M. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 de Lei. 

Série de Classes: ASSISTENTE SINDICAL 

Código: P - 2.103 

Classes: A, B e C 

Assistente Sindical - 25. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: INSPETOR DO TRABALHO 

Código: P - 2.104 

Classes: A (VETADO) 

Inspetor do Trabalho - I, J, K, L e M. 

Fiscal - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Observação: Lotados no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: TRADUÇÃO 
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Código: P - 2.200 

Série de Classes: TRADUTOR 

Código: P - 2.201 

Classes: A e B 

Tradutor - H e K. 

Tradutor - 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

Tradutor-Auxiliar - 22. 

Tradutor Policial - 27. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

SERVIÇO: TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Grupo Ocupacional: AGRONOMIA 

Código: TC - 100 

Série de Classes: ENGENHEIRO AGRÔNOMO . 

Código: TC - 101 

Classes: A e B 

Agrônomo Biologista - L, M e N. 

Agrônomo Cafeicultor - L, M e N. 

Agrônomo Ecologista - L, M e N. 

Agrônomo Economista - L, M e N. 

Observação: Com exclusão dos que não forem portadores de diploma de Agrônomo, os quais serão 
enquadrados como Assistente de Organização Rural. 

Agrônomo Fitossanitarista - L, M e N. 

Agrônomo de Fomento Agrícola - L, M e N. 

Agrônomo Fruticultor - L, M e N. 

Agrônomo de Plantas Eêxteis - L, M e N. 

Agrônomo Silvicultor - L, M e N. 
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Enologista - L, M e N. 

Enologista - 25, 26, 27 e 28. 

Técnico de Educação Rural - L, M e N. 

Técnico de Caça e Pesca - L, M e N. 

Zootecnista - L, M e N. 

Químico Agrícola - L, M e N. 

Observação: Para essas seis últimas carreiras citadas - os que forem portadores de diploma de agrônomo, 
exigido legalmente para o ingresso nessas carreiras, de acôrdo com o Decreto-lei nº 8.613, de 9 de janeiro 
de 1946. 

Agrônomo - J e K. 

Agrônomo - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 

Fitotecnista - M. 

Fitotecnista - 25, 26 e 27. 

Técnico de Experimentação Agrícola - 27, 28, 29, 30 e 31. 

Assistente Técnico de Fitotecnia do Instituto Agronômico do Sul - 26 e 27. 

Assistente Técnico de Solos do Instituto Agronômico do Sul - 26. 

Técnico Especializado nas Culturas de Raízes e Tubérculos do Instituto Agronômico do Leste - 26. 

Técnico Especializado em Culturas Tropicais do Instituto Agronômico do Leste - 26. 

Técnico Especializado em Experimentação Agrícola do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas - 29. 

Técnico Especializado em Horticultura e Fruticultura do Instituto Agronômico do Leste - 26. 

Técnico Especializado no Melhoramento do Café do Instituto Agronômico do Leste - 26. 

Técnico Especializado no Melhoramento e Cultura do Fumo do Instituto Agronômico do Leste - 26. 

Técnico de Experimentação Agrícola do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola - 26. 

Técnico de Experimentação Agrícola do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas - 26. 

Técnico em Genética e Melhoramento do Algodoeiro do Instituto Agronômico do Leste - 27. 

Técnico em Fitopatologia do Instituto Agronômico do Leste - 27. 

Técnico Especializado no Serviço de Conservação dos Solos e Contrôle da Erosão do Instituto Agronômico 
do Leste - 26. 

Assistente Técnico de Climatologia do Instituto Agronômico do Sul - 26. 
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Técnico de Avicultura - L. 

Técnico de Apicultura - L. 

Técnico de Sericicultura - L. 

Inspetor - 27. 

Observação: Lotados na Divisão de Fomento da Produção Vegetal do Ministério da Agricultura e portadores 
de diploma de agrônomo. 

Tecnologista - 30. 

Observação: Portador do diploma de Agrônomo e lotado na Divisão de Caça e Pesca. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ASTRONOMIA, FÍSICA E QUÌMICA 

Grupo: TC - 200 

Série de Classes: ASTRÔNOMO 

Código: TC - 201 

Classes: A e B 

Astrônomo - J, K, L, M e N.  

Astrônomo - 24, 25 e 26. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Classes: A e B 

Químico - J e K.  

Químico - 26, 27, 28, 29 e 30. 

Químico industrial - 29. 

Químico Industrial do Instituto de Química Agrícola - 31. 

Químico Especializado - 27. 

Químico Especializado em Munições e Explosivos - 27. 

Geoquímico - 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 
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Técnico de Ligas não Ferrosas e Análise Metalúrgica - 27. 

Assistente de Seção Química do Instituto Agronômico do Norte - 27. 

Assistente Técnico da Seção Química do Instituto Agronômico da Norte - 29. 

Técnico em Combustíveis do Laboratório da Produção Mineral - 28. 

Técnico de Laboratório - I, J, K, L e M. 

Observação: Aquêles para cujo ingresso se exigiu a habilitação legal de Químico. 

Técnico de Laboratório - 25, 26 e 27 

Obs. : Aquêles para cujo ingresso se exigiu a habilitação legal de Químico. 

Químico Agrícola - L, M e N 

Enologista - L, M e N. 

Obs. : Os que possuírem diploma de Químico. 

Enologista - 25, 26, 27 e 28 

Obs. : Os que possuírem diploma de Químico. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: QUÍMICO TECOLOGISTA 

Código: TC - 203 

Classes : A e B 

Tecnologista - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

Tecnologista Químico - K, L, M, N e O 

Tecnologista Químico - 27, 28, 29 30 e 31 

Tecnologista - J, K, L, M e N 

Obs. : Aquêles para cujo ingresso se exigiu habilitação legal de Químico excluídos os lotados na Casa da 
Moeda com exercício no Gabinete de Perícias. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ATUÁRIA E CONTABILIDADE 
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Código: TC - 300 

Série de Classes: ATUÁRIO 

Código: TC - 301 

Classes: A e B 

Atuário - K, L, M, N e O 

Auxiliar de Atuário - 27 e 28 

Obs.: Os que aprovados em prova de habilitação para Atuário foram inicialmente admitidos para exercer a 
função de Atuário, e cujas referências de salário correspondam a padrões de vencimento dos cargos de 
Atuário acima mencionados. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes : CONTADOR 

Código: TC - 302 

Classes: A e B 

Contador - H, I, J, K, L, M, N e O 

Contador - 29 e 31 

Chefe de Contabilidade (M.V.O.P.) - M 

Contabilista - L 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para exercer a profissão de Contador. 

Contabilista - 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para exercer a profissão de Contador. 

Guarda-livros - E, F e G 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para exercer a profissão de de Contador. 

(VETADO) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: CIÊNCIAS NATURAIS 

Código: TC - 400 
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Série de Classes: ANTROPÓLOGO 

Código: TC - 401 

Classes: A e B 

Naturalista - J, K, L, M e N 

Obs. : Os que exercerem atividades de antropologia no Museu Nacional. 

Naturalista - 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Obs. : Os que exercerem atividades de antropologia no Museu Nacional.  

Etnólogo Especializado do Serviço de Proteção aos Índios - 29 Naturalistas-Auxiliares - F, G, H e I 

Obs. : Os que exercerem atividades de antropologia no Museu Nacional. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: BIOLOGISTA 

Código: TO - 402 

Classes: A e B 

Biologista - J, K, L, M e N 

Biologista - 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

Pesquisador - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs. : Os que tem exercício no Instituto Oswaldo Cruz. 

Pesquisador Especializado - 27 

Biologista da Divisão de Caça e Pesca - 28 

Auxiliar de Pesquisador - 26 

Obs. : Os que têm exercício no Instituto Oswaldo Cruz e ingressaram na carreira de Biologista mediante 
prova de habilitação realizada pelo DASP. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: BOTÂNICO 

Código: TC - 403 
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Classes: A e B 

Naturalista - J, K, L, M e N 

Obs.: Os que exercerem atividades de Botânico no Museu Nacional e no Jardim Botânico. 

Botânico - 24 

Naturalistas Auxiliares - F, G, H e I 

Obs.: Os que exercerem atividades de Botânica no Museu Nacional. 

Naturalista - 21 

Obs.: Os que exercerem atividades de Botânico no Museu Nacional. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: GEÓLOGO 

Código: TC 404 

Classes: A e B 

Naturalista - J, K, L, M e N 

Obs.: Os que exercerem atividades de geologia no Museu Nacional. 

Naturalista - 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Obs.: Os que exercerem atividades de geologia na Divisão de Geologia e Mineralogia. 

Naturalistas Auxiliares - F, G, H e I 

Obs.: Os que exercerem atividades de Botânico no Museu Nacional. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: PALEONTÓLOGO 

Código: TC - 405 

Classes: A e B 

Naturalista - 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Obs. : Os que exercem atividades de paleontologia na Divisão de Geologia e Mineralogia. 

Paleontologista Especializado em Vertebrados da D.G.M. - 30 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ZOÓLOGO 

Código: TC - 406 

Classes: A e B 

Naturalista - J, K, L, M e N 

Obs. : Os que exercerem atividades de Zoologia no Museu Nacional. 

Entomologista - M 

Entomologista - 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Entomologista Especializado do Instituto Agronômico do Leste - 27 

Naturalista Auxiliar - F, G, H e I 

Obs. : Os que exercerem atividades de zoologia no Museu Nacional. 

Técnico Especializado - 28 e 29 

Obs. : Os que exercerem atividades de zoologia no Museu Nacional. 

Naturalista - 22 

Obs. : Os que exercerem atividades de zoologia no Museu Nacional. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ECONOMIA E FINANÇAS 

Código: TC - 500 

Série de Classes: ECONOMISTA 

Código: TC-501 

Classes: A e B 

Economista - J, K, L, M e N  

Economista - 27, 28, 29 e 30 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 
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( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

( VETADO ) 

Grupo Ocupacional: ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Código: TC - 600 

Série de Classes: ARQUITETO 

Código: TC-601 

Classes: A e B 

Arquiteto - 27, 28, 29, 30 e 31 

Engenheiro - 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes : ENGENHEIRO 

Código: TC - 602 

Classes: A e B 

Engenheiro - K, L, M, N e O 

Engenheiro (DNEF - DNER) - K, L, M, N e O 

Engenheiro (DNIC) - K, L, M, N e O 

Engenheiro (DNOCS) - K, L, M, N e O 

Engenheiro (DNPRC - DNOS) - K, L; M, N e O 

Obs. : Os que estiverem lotados no Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

Engenheiro de Aeronáutica - K, L, M, N e O 

Engenheiro - 26, 27, 28, 29, 30 e 31 
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Engenheiro de Organizações Industriais - 30 

Engenheiro Especializado em Artefatos de Munição - 27 

Engenheiro de Projetos e Cálculos estruturais aeronáuticos - 30 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ENGENHEIRO DE MINAS E METALURGIA 

Código: TC - 603 

Classes: A e B 

Engenheiro de Minas - K, L, M, N e O 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ENGENHEIRO DE PORTOS, RIOS E CANAIS 

Código: TC - 604 

Classes: A e B 

Engenheiro (DNPRC - DNOS) - K, L, M, N e O 

Obs. : Os que estiverem lotados no Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 

Engenheiro - 27, 28, 29, 30 e 31 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: ENGENHEIRO TECNOLOGISTA 

Código: TC - 605 

Classes: A e B 

Tecnologista Engenheiro - K, L, M, N e O 

Tecnologista Engenheiro - 27, 28, 29, 30 e 31 

Tecnologista de Mecânica de Solos - 28 

Assessor Técnico - N 

Obs.: Os que estiverem lotados no Departamento Nacional da Propriedade Industrial e para cujo ingresso 



 

  

253

se exigiu a habilitação legal de Engenheiro. 

Tecnologista - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

Tecnologista - J, K, L, M e N 

Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu habilitação legal de Engenheiro, excluídos os lotados na Casa 
da Moeda, com exercício no Gabinete de Perícias. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei.  

Grupo Ocupacional: FARMÁCIA 

Código: TC - 700 

Série de Classes: FARMACÊUTICO 

Código: TC - 701 

Classes: A e B 

Farmacêutico - H, I, J, K, L e M 

Farmacêutico - 22, 23, 24, 25, 26 e 27 

Técnico de Laboratório - I, J, K, L e M  

Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu habilitação legal de Farmacêutico. 

Técnico de Laboratório - 25, 26, e 27 

Obs.: Aquêles para cujo ingresso se exigiu habilitação legal de Farmacêutico. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei.  

Grupo Ocupacional: MEDICINA 

Código: TC - 800 

Série de Classes: MÉDICO 

Código : TC - 801 

Classes : A e B 

Consultor Médico - O 

Médico - K, L, M, N e O 

Obs.: Com exclusão dos que estiverem lotados no Departamento Nacional de Saúde e possuírem curso de 
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sanitarista, malária, peste e outros de saúde pública.  

Obs. : Com exclusão dos que estiverem lotados no Departamento Nacional da Criança e possuírem curso 
de puericultura. 

Médico - 18, 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs. : Com exclusão dos que estiverem lotados no Departamento Nacional de Saúde e possuírem curso de 
sanitarista, malária, peste e outros de saúde pública. 

Obs. : Com exclusão dos que estiverem lotados no Departamento Nacional da Criança e possuírem curso 
de puerícultura. 

Médico Pesquisador - L 

Radiologista - H 

Oftalmologista - 27 

Médico Especializado - 28 

Obs. : Se não possuir curso de saúde pública. 

Assistente do Instituto de Leprologia - 30 

Obs. : Se não possuir curso especializado de lepra. 

Chefe do Serviço de Fisioterapia e Raios X - 27 

Chefe do Gabinete de Pesquisas Bioquímicas - 27 

Médico (SM - DFSP) - 27, 28, 29, 30 e 31 

Médico (SNER) - 27, 28, 29, 30 e 31 

( VETADO )  

( VETADO )  

( VETADO )  

( VETADO ) 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes : MÉDICO PSIQUIATRA 

Código : TC - 803 

Classes: A e B 

Médico Psiquiatra - K, L, M, N e O 
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REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: MÉDICO PUERICULTOR 

Código: TC - 804 

Classes: A e B 

Médico Puericultor - K, L, M, N e O 

Médico - K, L, M, N e O 

Médico - 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs.: Os que estiverem lotados no Departamento Nacional da Criança e possuírem o curso de puericultura.

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes : MÉDICO SANITARISTA 

Código : TC - 805 

Classes : A e B 

Médico Sanitarista - K, L, M, N e O 

Médico (SNER) - 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs. : Os que possuírem curso de sanitarista, malária, peste e outros de saúde pública. 

Médico - K,L,M,N e O 

Obs. : Os que estiverem lotados no Departamento Nacional de Saúde possuírem curso de sanitarista, 
malária, peste e outros de saúde pública. 

Médico - 27, 28, 29, 30 e 31 

Obs. : Os que estiverem lotados no Departamento Nacional de Saúde e possuírem curso de sanitarista, 
malária, peste e outros de saúde pública. 

Assistente do Instituto de Leprologia - 30 

Obs. : Se possuir curso de lepra. 

Obs. : Os Médicos Sanitaristas que possuírem o curso regular de Saúde Pública, integrantes por concurso 
da carreira de Médico Sanitarista, do Quadro Permanente, do Ministério da Saúde, terão preferência para 
enquadramento na classe B, desta série de classes. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 



 

  

256

    Art. 20 desta Lei. 

Série de Classes: MÉDICO DO TRABALHO 

Código : TC - 808 

Classes: A e B 

Médico do Trabalho - K, L, M, N e O 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ODONTOLOGIA 

Código: TC - 900 

Série de Classes: CIRURGIÃO DENTISTA 

Código : TC - 901 

Classes : A e B 

Dentista - I, J, K, L, M e N 

Dentista - 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Chefe de Policlínica - H 

Obs. : Lotado na Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais. 

Dentista (Seção de Assistência Social) - 24 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: VETERINÁRIA 

Código: TC - 1.000 

Série de Classes: VETERINÁRIO 

Código: TC - 1.001 

Classes : A e B 

Veterinário Sanitarista - L, M e N 

Inspetor de Produtos de Origem Animal - L, M e N Biologista - L, M e N 

Obs. : Os que pertencerem ao Ministério da Agricultura e forem portadores de diploma de Veterinário ou 
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Médico Veterinário. 

Técnico de Caça e Pesca - L, M e N 

Zootecnista - L, M e N 

Técnico de Educação Rural - L, M e N 

Obs.: Para estas três últimas classes: os que forem portadores diploma de Veterinário ou Médico 
Veterinário. 

Veterinário - J, K e L 

Biologista - 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

Obs. : Os que pertencerem ao Ministério da Agricultura e forem portadores de diploma de Médico 
Veterinário ou Veterinário. 

Veterinário Biologista do Instituto de Biologia Animal - 30  

Veterinário - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

Zoopatologista - 25 e 26 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: METEOROLOGIA 

Código: TC - 1.100 

Série de Classes: METEOROLOGISTA 

Código: TC - 1.101 

Classes: A (VETADO) 

Meteorologista - I, J, K, L e M 

Meteorologista - 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Revisor Meteorológico - 27, 28 e 29 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ENFERMAGEM 

Código: TC - 1.200 

Série de Classes: ENFERMEIRO 

Código: TC - 1.201 
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Classes: A (VETADO) 

Enfermeiro - G, H, I, J, K, L e M, 

Obs.: Os portadores de diploma de enfermeiro, registrado na Diretoria do Ensino Superior do M. E. C. 
(VETADO). 

Enfermeiro - 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 

Obs.: Os portadores de diploma de enfermeiro, registrado na Diretoria do Ensino Superior do M. E. C. 
(VETADO). 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: SERVIÇO SOCIAL 

Código: TC - 1.300 

Série de Classes: ASSISTENTE SOCIAL 

Código: TC - 1.301 

Classes: A (VETADO) 

Assistente Social - 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Obs.: Os que possuírem habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

Grupo Ocupacional: ESTATÍSTICA 

Código: TC - 1.400 

Série de Classes: ESTATÍSTICO 

Código: TC 1.401 

Classes: A (VETADO) 

Estatístico - H, I, J, K, L, M e O. 

Estatístico Cartografista - I, J, K, L e M. 

REGRA DE ENQUADRAMENTO 

    Art. 20 desta Lei. 

    ANEXO V 
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    RELAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES POR CLASSIFICAR 

Agente Fiscal - F e H. 

Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda 

Agente Fiscal - G. 

Obs.: Do Quadro Suplementar - Parte Transitória do Ministério da Fazenda. 

Amanuense - 30 e 31. 

(VETADO) 

Apontador - 26 e 28. 

Armazenista - 19. 

(VETADO) 

Assessor - N. 

Obs,: Do Quadro Permanente do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 

Assessor - 29 e 31. 

( VETADO ) 

Assessor Econômico - 30. 

Obs.: Do Conselho Nacional de Economia. 

Assessor Técnico - M. 

Obs.: Do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que não possuam habilitação 
legal para o exercício de Engenheiro Civil. 

Assistente - L e M. 

Obs.: Do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. 

Assistente - 29 e 31. 

(VETADO) 

Assistente Gráfico - 29 

Assistente Técnico - L. 

Obs. : Do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
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Assistente Técnico - 28 e 29. 

Obs.: Do Ministério da Educação e Cultura. 

Assistente Técnico de Identifícador - M. 

Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 

Auxiliar - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 e 30.  

Auxiliar de Almoxarife - 24. 

(VETADO) 

Auxiliar de Encaixe - 19 e 23. 

Auxiliar de Ensino - E, F e G 

Auxiliar de Ensino - 18 - 19 - 20 - 21 e 22. 

Auxiliar de Fiscalização - 21 e 26. 

Auxiliar de Motorista - 16 - 18 e 19. 

Auxiliar Técnico - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 e 30. 

Obs.: Excluídos os que exercem funções administrativas. 

Auxiliar Técnico em Assuntos Rurais - 28. 

Obs.: Do Conselho Nacional de Economia. 

Balizeiro - 20. 

Biologista - 21 - 22 e 23. 

Biologista-auxiliar - 22 e 23. 

Calculador - 25. 

Calculador Balístico - 24 e 25. 

Carimbador - 19. 

Contador - 31  

( VETADO ) 

Controlador - 26. 

Copista - 24. 

Diretor de Cena - 26. 
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Decorador Especializado - 31. 

Encarregado de Turma - l6 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21. 

Encarregado de Revista - 2l. 

Fiscal de Papel, J. 

Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. 

Fiscal do Ponto - 23. 

( VETADO) 

Fiscal de Obras - G. 

Obs.: Lotados na Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Gasista - 18. 

Grampeador Impressor - 20. 

Herborizador - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 22. 

Obs.: Do Serviço Florestal e do Instituto Agronômico do Norte do Ministério da Agricultura. 

Hidrometrista - 22. 

Obs.: Da Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Hidrometrista-Aux. - 19 - 20 e 21. 

Obs. : Da Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Inspetor - L. 

Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Inspetor - 23 - 24 - 25 - 26 e 27. 

Obs.: Do Ministério da Agricultura, excluídos os que conforme as listas de enquadramento foram incluídos 
como inspetor de Caça e Pesca, Inspetor do Trigo e Inspetor de Índios. 

Inspetor - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27. 

Obs.: Do Ministério da Viação e Obras Públicas. 

Inspetor - 22 - 23 - 24 e 25. 

Obs.: Do Ministério da Marinha. 

Inspetor - 23 - 24 e 25. 



 

  

262

Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 

Inspetor - 21 e 25. 

Obs.: Do Serviço Nacional do Teatro do Ministério da Educação e Cultura. 

Inspetor - 21. 

Obs. : Do Ministério da Guerra.  

Inspetor Auxiliar - 21. 

Obs. : Da Administração do Pôrto de Laguna. 

Inspetor Auxiliar - 18, 19 e 20. 

Obs.: Da Fábrica de Realengo do Ministério da Guerra. 

Inspetor de Desinfecção de Vagões - 28. 

Inspetor Geral do Tráfego - 23. 

Obs.: Da Administração do Pôrto da Laguna. 

Inspetor Regional de Menores - 23. 

Instrutor de Link - 22 - 23 - 24 - 25 e 26. 

Manobreiro de 1ª - 16. 

Obs. : Da Administração do Pôrto de Itajaí. 

Manobreiro de 2ª. 

Obs.: Da Administração do Pôrto de Itajaí. 

Mantenedor de Aparelhamento Ótico - 22. 

Marcador de Documentos - 21 e 24. 

Médico - 31. 

(VETADO) 

Médico (S.N.E.R.) - 27 - 28 - 29 - 30 e 31. 

Obs.: Com exclusão dos que possuírem curso de Sanitariata, 

Malária, Peste e outros de saúde pública. 

Montador - 26. 

Monitor - 18 - 19 e 20. 
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Naturalista - 22. 

Obs.: Do Ministério da Agricultura. 

Oficial Administrativo - F. 

Obs.: Do Quadro Suplementar - Parte Transitória do Ministério da Fazenda. 

Oficial Administrativo - G. 

Obs. : Do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. 

Oficial de Procuradoria - J - K - L - M - N e O. 

Obs.: Da Secretaria do Ministério Público Federal (Lei 2.369, de 9-12-54). 

Operador - 24 - 25 - 26 e 27. 

Obs.: Excluídos os enquadrados como Técnico Auxiliar de Mecanização. 

Operador Especializado - 16 - 21 - 22 - 23 e 24. 

Obs.: Do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Operador Especializado - 21. 

Obs. : Do Instituto de Oleos do Ministério da Agricultura. 

Operador Topográfico de Tiro - 22. 

Pesquisador - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 e 31. 

Obs. : Do Ministério da Fazenda, do Ministério da Marinha e do Ministério da Saúde que não estiverem 
lotados no Instituto Oswaldo Cruz. 

Plataformista - 19 e 21. 

Preparador - I. 

Obs.: Do Ministério da Guerra. 

Professor - I. 

Obs.: Lotados em Escolas Agrícolas e Agrotécnicas do Ministério da Agricultura e do Ministério da Guerra. 

Professor Auxiliar de Piano - 28 e 29. 

Professor - 21 - 22 - 23 e 26. 

Obs. : Lotados em Escolas Agrícolas e Agrotécnicas do Ministério da Agricultura. 

Professor da Escola de Oficiais Especialistas e Infantaria de Guarda - 26. 

Obs.: Do Ministério da Aeronáutica. 
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Químico - 23. 

( VETADO ) 

Secretário - L. 

Obs.: Do Conselho de Segurança Nacional. 

Técnico - F. 

Técnico - 24 e 29. 

Técnico de Areias e Ferro - 27. 

Técnica em Aparelhos e Instrumentos de Vidro - 25. 

Técnico de Cadastro - 29 - 30 e 31. 

Técnico de Construção Naval - 30. 

Técnico em Documentação Histórica - 27. 

Técnico de Economia e Finanças - 29 - 30 e 31. 

Obs. : Os que não possuírem título de habilitação legal. 

Técnico-Auxiliar de Economia e Finanças - 24, 25, 26, 27 e 28. 

Obs. : Os que não possuírem título de habilitação legal. 

Técnico em Economia - 28 e 30. 

Técnico em Economia Rural, 30. 

Obs. : Do Conselho Nacional de Economia. 

Técnico em Iconografia - 26. 

Técnico Especializado - 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

Técnico Especializado - 26, 27, 28 e 29. 

(VETADO) 

Técnico Especializado do Instituto de Biofísica - 30. 

Técnico Especializado em Economia - 28. 

Obs.: Do Ministério da Educação e Cultura. 

Técnico de Impressão - 29. 

Técnico em Microfilmagem - 26. 
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Obs.: Do Ministério da Viação e Obras Públicas (T. N. M. da Fábrica Nacional de Motores). 

Técnico de Motores - 26. 

Técnico em Ótica - 30. 

Técnico Psico-Pedagogia - 26. 

Técnico Treinador de Pugilismo - 22, 

Tecnologista Sorologista - 27. 

Obs.: Ministério da Agricultura. 

Temperaturista - 29. 

Tesoureiro - 28. 

Obs.: Da Universidade do Rio Grande do Sul. 

Viscerotomista - 18, 19, 20, 21 e 22. 

Zelador de Biblioteca - 16, 17, 18, 19 e 20. 

Obs. : Do Departamento Nacional da Produção Vegetal e do Instituto Agronômico do Norte. 

Zelador - Padrão - J. 

Obs. : Do Instituto Oswaldo Cruz. 

    ANEXO VI 

    RELAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES EXTINTAS 

Administrador - 29. 

Obs.: Da Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Afinador de Instrumentos Musicais - 22. 

Agente - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

Agente especializado - 22. 

Agente de Estrada de Ferro - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Ajudante de Maquinista - 19. 

Ajudante de Tráfego - 24. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 
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Aprendiz - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 e 16. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Ajustador - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz-aluno - 3 - 4 e 5. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz-aluno - 1º ano) - 5º 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz-aluno - (2º ano) - 8. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz-aluno - (3º ano) - 10 e 11. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz-artífice - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Caldeireiro - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Carpinteiro - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Despachador - 6 e 16. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Aprendiz de Eletricista - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 
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Aprendiz de Ferreiro - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Funileiro - 6 - 7 - 8 e 16. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Mecânico - 18. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Pintor - 6 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar não exercem atividade regular em oficina ou unidade 
congênere. 

Aprendiz de Relojoeiro - 6 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de 2ª classe - 10 e 11. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Soldador - 6 - 7 - 8 e 10. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de 3ª classe - 5 - 8 - 10 e 11. 

Obs. : Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Tipógrafo - 6 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Aprendiz de Torneiro - 6 - 7 - 8 - 12 e 16. 

Obs.: Os que estão sujeitos, apenas, a regime escolar e não exercem atividade regular em oficina ou 
unidade congênere. 

Arrolador - 21. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovia. 
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Assistente Jurídico - 31. 

Obs.: Da Superintendência das Emprêsas incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

Auxiliar - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Auxiliar de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Auxiliar de conservador - 17 - 18 e 19. 

Obs.: Excluídos os lotados na Estrada de Ferro Central do Brasil.  

Auxiliar de ensino - 21. 

Obs.: Excluídos os lotados nas Escolas das ferrovias. 

Auxiliar de Estação - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21. 

Auxiliar de ferroviário - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22. 

Auxiliar de Maquinista - 17 - 18 - 19 - 20 e 21. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Auxiliar de Trem - 18 e 19. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Bagageiro - 16 - 17 - 18 e 19. 

Cabineiro de Estrada de Ferro - F - G - H - I - J e K. 

Chefe - L e M. 

Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Chefe de Circunscrição - 20 e 30. 

Chefe de Divisão - 31. 

Chefe de Gabinete de Estudos do Departamento Técnico - 29. 

Obs.: Parte Suplementar da Tabela Única de Mensalista do Ministério da Aeronáutica. 

Chefe de Movimento - K. 

Obs.: Excluídos os lotados em ferrovias. 

Chefe de Residência e Manutenção da Base Aérea - 30. 
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Chefe de Seção - L. 

Obs.: Do Quadro do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Chefe de Seção - 26. 

Obs.: Do Ministério da Guerra. 

Chefe de Seção de Estudos - 28. 

Obs.: Tabela Única de Mensalista do Ministério da Agricultura. 

Chefe da Seção Histórica da Divisão de Estudos e Tombamento - 29. 

Obs.: Lotado na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Chefe de Serviço - N. 

Obs.: Do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Chefe de Serviço - 28. 

Obs.: Da Tabela Única do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministério da Guerra. 

Chefe do Serviço Administrativo - M. 
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ANEXO B –  Lei que estabelece diretrizes para Classificação de Cargos de 
1970 
 

  

LEI Nº 5.645 - DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 
    Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das 
autarquias federais, e dá outras providências. 
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
    Art. 1º A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes estabelecidas da presente lei. 
    Art. 2º Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento 
efetivo, enquadrando-se, bàsicamente, nos seguintes Grupos: 
    De Provimento em Comissão 
    I - Direção e Assessoramento Superiores. 
    De Provimento Efetivo 
    II - Pesquisa Científica e Tecnológica 
    III - Diplomacia 
    IV - Magistério 
    V - Polícia Federal 
    VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
    VII - Artesanato 
    VIII - Serviços Auxiliares 
    IX - Outras atividades de nível superior 
    X - Outras atividades de nível médio. 
    Art. 3º Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos, ou o nível de 
conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá: 
    I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessoramento 
superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, 
segundo fôr estabelecido em regulamento. 
    II - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com atribuições, exclusivas ou 
comprovadamente principais, de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimento 
se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente e não estejam 
abrangidos pela legislação do Magistério Superior. 
    III - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomática. 
    IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino. 
    V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial. 
    VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, 
arrecadação e fiscalização de tributos federais. 
    VII - Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou auxiliares, 
relacionadas com os serviços de artífice em suas várias modalidades. 
    VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em geral, quando não 
de nível superior. 
    IX - Outras atividades de nível superior: os demais cargos para cujo provimento se exija 
diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 
    X - Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo provimento se exija 
diploma ou certificado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação equivalente. 
    Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, 
operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de 
execução indireta, mediante contrato, de acôrdo com o artigo 10, § 7º, do Decreto-lei número 
200, de 25 de fevereiro de 1967. 
    Art. 4º Outros Grupos, com características próprias, diferenciados relacionados no artigo 
anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as 
necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo. 
    Art. 5º Cada Grupo terá sua própria escala de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, 
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atendendo, primordialmente, aos seguintes fatôres: 
    I - importância da atividade para o desenvolvimento nacional. 
    II - complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e 
    III - qualificações requeridas para o desempenho das atribuições. 
    Parágrafo único. Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, para 
nenhum efeito. 
    Art. 6º A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem 
estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação 
destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do 
funcionalismo. 
    Art. 7º O Poder Executivo elaborará e expedirá o nôvo Plano de Classificação de Cargos, 
total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei. 
    Art. 8º A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade 
na qual se levará em conta preponderantemente: 
    I - a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto-lei número 200, 
de 25 de fevereiro de 1967; 
    II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova 
estrutura e atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e 
    III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas. 
    Art. 9º A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática 
prevista nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e 
conveniências da Administração e, quando ocupados, segundo critérios seletivos a serem 
estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento 
intensivo e obrigatório. 
    Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções 
necessárias e coordenará a execução do nôvo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, 
órgãos integrantes da Presidência da República e autarquias, dentro das respectivas 
jurisdições, para aprovação mediante decreto. 
    § 1º O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para que 
o plano seja mantido permanentemente atualizado. 
    § 2º Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central do Sistema de 
Pessoal promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que 
participarem da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com êsse objetivo. 
    Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e 
execução do Plano de Classificação de Cargos, haverá, em cada Ministério, órgão integrante 
da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a 
presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de: 
    I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de 
prioridade a que se refere o artigo 8º desta lei; 
    II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os estudos e análises 
indispensáveis à inclusão dos cargos no nôvo Plano; e 
    III - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os contactos necessários para 
correta elaboração e implantação do Plano. 
    Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata êste artigo serão designados 
pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da República ou 
de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que, pela sua autoridade 
administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos do 
Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia. 
    Art. 12. O nôvo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em aberto de acôrdo 
com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da 
Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação a cada 
grupo, aos atualmente existentes. 
    Parágrafo único. A não observância da norma contida neste artigo sòmente será 
permitida: 
    a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver aumento de 
despesas; ou 
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    b) em casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão central do Sistema 
de Pessoal, se inviável a providência indicada na alíena anterior. 
    Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da Constituição e em particular, no seu artigo 
97, as formas de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão 
estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes 
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. 
    Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, a 
que se refere a Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é 
considerado extinto, observadas as disposições desta lei. 
    Parágrafo único. À medida que fôr sendo implantado o nôvo Plano, os cargos 
remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata êste artigo, 
passarão a integrar Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso que 
couberem, serão suprimidos, quando vagarem. 
    Art. 15. Para efeito do disposto no Artigo 108, § 1º da Constituição, as diretrizes 
estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e seu parágrafo único, se aplicarão 
à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas 
da União e do Distrito Federal, bem como à classificação dos cargos dos Territórios e do 
Distrito Federal. 
    Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
    Brasília, 10 de dezembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República. 

    Emílio G. Médici 
    Alfredo Buzaid 

    Adalberto de Barros Nunes 
    Orlando Geisel 

    Mário Gibson Barboza 
    Antônio Delfim Netto 

    Mário David Andreazza 
    L.. F. Cirne Lima 

    Jarbas G. Passarinho 
    Júlio Barata 

    Márcio de Souza e Mello 
    F. Rocha Lagôa 

    Marcus Vinícius Pratini de Moraes 
    Antônio Dias Leite Júnior 

    João Paulo dos Reis Velloso 
    José Costa Cavalcanti 

    Hygino C. Corsetti 
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 ANEXO C –  Lei que dispõe sobre o Grupo-Outras Atividades de Nível Médio 
de 1973 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

  

DECRETO Nº 72.950, DE 17 DE OUTUBRO DE 1973. 

    Dispõe sobre o Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, a que se refere o artigo 2º, da 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7º, da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, 

    decreta: 

CAPÍTULO I 

Do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio 

    Art. 1º O Grupo - Outras Atividades de Nível Médio, designado pelo Código MN-1000, 
abrange Categorias Funcionais integradas de cargos de provimento efetivo, a que são inerentes 
atividades técnico-profissionais compreendidas nos campos da saúde, agropecuária, tecnologia, 
educação, artes, serviços gerais, bem assim de fiscalização da aplicação pertinente a áreas 
especificas da Administração Pública para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de 
conclusão de curso de grau médio ou habilitação equivalente, abrangendo, ainda, atividades 
auxiliares a nível de apoio operacional as primeiras, com vistas ao desenvolvimento integrado do 
trabalho em cada área. 

    Art. 2º As classes integrantes das Categorias Funcionais do Grupo a que se refere este 
decreto distribuir-se-ão, na forma do disposto no artigo 5º, da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, em 7 (sete) níveis hierárquicos, com as seguintes características, dentro de cada 
especialidade: 

    Nível 7 - Atividades de nível médio, envolvendo coordenação, orientação e execução 
especializada, sob supervisão, referentes: 

    I) a trabalhos, em grau auxiliar, de cuidado e trato de doentes, de educação sanitária, de 
radiodiagnóstico, radioterapia e radiologia, de laboratório para fins clínicos corretivo e, bem 
assim, a serviço médico complementares de âmbito clinico corretivo preventivo; 

    II) a trabalhos, em grau auxiliar relativos à agropecuária, ao zoneamento, cadastro e 
tributação de áreas rurais, bem assim a colonização, organização rural, cooperativismo e 
desenvolvimento de comunidades rurais; 

    III) a serviços de apoio à engenharia e arquitetura, inclusive medição, demarcação e 
mapeamento de terras; 

    IV) a trabalhos de desenho técnico e artístico e de desenho cartográfico e topográfico; 

    V) a trabalhos, em grau auxiliar, relacionados com a prospecção e outros no campo da 
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geologia, abrangendo, também, a classificação de minérios; 

    VI) a trabalhos de proteção e aperfeiçoamento da técnica e da indústria nacionais, 
compreendendo o controle da classificação tarifária dos produtos, o estudo da transformação da 
matéria-prima em produto manufaturado, bem assim determinações, dosagens e análises para 
fins industriais, comerciais e de fiscalização e auxílio nas análises de substâncias inerentes à 
técnica da mineralogia e petrografia; 

    VII) a trabalhos relativos à fiscalização do desempenho de tradutores públicos, leiloeiros, 
intérpretes, avaliadores comerciais e congêneres e, ainda, de armazéns gerais.trapiches e 
empresas de armazéns gerais, bem assim da indústria e do comércio do mate, sal e outros; 

    VIII) a trabalhos relativos à fiscalização do abastecimento e à aplicação de adequadas 
medidas intervencionistas; 

    IX) a trabalhos de comercialização, armazenagem, estocagem e classificação do café; 

    X) a trabalhos técnico-financeiros, em grau auxiliar, no campo agro-industrial açucareiro e de 
assistência aos lavradores e colonos empregados nas usinas e engenhos de açúcar; 

    XI) a trabalhos relacionados com a assistência e orientação educacional, aplicação, de 
recursos audiovisuais na educação, com a integração escola-empresa e com a inspeção do 
ensino; 

    XII) a trabalhos em grau auxiliar, de conservação e difusão de obras culturais; 

    XIII) a participação, em grau auxiliar, de projetos de telecomunicações, de instalações de 
energia elétrica e eletrônicos, bem assim a trabalhos de operação, montagem, conservação e 
manutenção de aparelhos de telecomunicação; 

    XIV) a trabalhos de divulgação e difusão de notícias e comentários, bem assim, em grau 
auxiliar, de entrosamento do órgão com a comunidade; 

    XV) a trabalhos de tradução e versão, oral e escrita; 

    XVI) a trabalhos taquigráficos de apontamento, registro e transcrição, inclusive em idioma 
estrangeiro; 

    XVII) a trabalhos de sinalização náutica e de operações oceanográficas para obtenção e 
processamento inicial de dados destinados a estudos; 

    XVIII) a trabalhos de controle de vôo, operação de equipamentos em centros e torres de 
controle de vôo fiscalização de escolas e cursos de aviação civil e inspeção de aeronaves e 
linhas aéreas; 

    XIX) a trabalhos de contabilidade, escrituração e verificação de regularidade do fundo 
contábil; 

    XX) a trabalhos mecanizados de tabulação, perfuração e levantamento de registros contábeis 
e outros, necessários aos serviços de computação eletrônica. 

    Nível 6 



 

  

275

    A) Atividades de nível médio, envolvendo coordenação orientação e execução especializada, 
sob supervisão, referentes: 

    I) a trabalhos, em grau auxiliar de proteção e defesa dos recursos naturais renováveis do 
País; 

    II) a trabalhos de fiscalização da pesca no mar territorial e nas águas interiores, com vistas à 
proteção e ao estímulo à atividade; 

    III) a trabalhos, em grau auxiliar, relacionados com a prospeção e outros, no campo da 
hidrologia e da hidrogeologia; 

    IV) a trabalhos de aferição e calibração de pesos e instrumentos de medida; 

    V) a trabalhos de classificação e mensuração da madeira na fonte produtora no mercado 
interno e na exportação; 

    VI) a trabalhos de fiscalização da aplicação da legislação sindical nas entidades sindicais, 
bem assim de orientação e assistência nos assuntos ligados ao sindicalismo; 

    VII) a trabalhos, em grau auxiliar, relacionados com a prevenção e eliminação dos riscos de 
acidentes e doenças do trabalho; 

    VIII) a trabalhos de seleção de candidatos a empregos nas agências públicas de colocação e 
junto às empresas para obtenção de vagas; 

    IX) a trabalhos de fiscalização das rodovias federais com vistas ao cumprimento do Código 
Nacional de Trânsito e à segurança e orientação dos usuários; 

    X) a trabalhos relacionados com a realização, adaptação de filmes sonorização, fotografia e 
comando do sistema de microfilmagem; 

    XI) a trabalhos de execução de mandados e diligências, decorrentes de despachos dos 
Juizes do Tribunal Marítimo; 

    XII) a trabalhos de fiscalização das operações com painel de controle de barragens e eclusas 
e das operações de dragagem. 

    B) Atividades de orientação e execução qualificada dos trabalhos indicados no Nível 7, em 
XVII. 

    Nível 5 

    A) Atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada, referentes: 

    I) a trabalhos operacionais de infra-estrutura, relacionados com a manutenção preventiva a 
corretiva de caldeiras; 

    II) a trabalhos de identificação, processamento geral de classificação e arquivamento de 
individuais datiloscópicos, para controle de registro individual e profissional; 

    III) a trabalhos de comando de pequenas embarcações empregadas em serviços de 
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transporte de passageiros e cargas, reboque e manobra de navios e embarcações. 

    b) Atividades de nível médio, envolvendo execução qualificada, referentes aos trabalhos 
indicados nos itens II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVIII - 
XIX e XX do Nível 7 e no item V do nível 6 (A). 

    c) Atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de 
submersão e de fiscalização de aplicação do Regulamento para o Tráfego Marítimo, bem assim, 
de execução manutenção e conservação dos serviços de sinalização náutica. 

    Nível 4 

    A) Atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de 
apoio operacional à meteorologia. 

    B) Atividades de nível médio, envolvendo execução qualificada, em grau auxiliar, referentes: 

    I) aos trabalhos de vigilância, prevenção e educação sanitárias, com vistas aos problemas de 
saúde coletiva; 

    II) aos trabalhos de laboratórios para fins clínicos; 

    III) aos trabalhos indicados no item XII do Nível 7 e nos itens I, III, IX e X do Nível 6 (A); 

    IV) a trabalhos relativos ao funcionamento e conservação de máquinas das embarcações 
abastecimento e serviços auxiliares de manobras. 

    c) Atividades de nível médio, envolvendo execução, sob orientação e coordenação, 
referentes: 

    I) a trabalhos, em grau auxiliar de cuidado e trato de doentes, de radiodiagnóstico, 
radioterapia e radiologia e a serviços médicos complementares de âmbito clínico corretivo e 
preventivo; 

    II) aos trabalhos indicados nos itens IV, VII e VIII do Nível 6 (A). 

    Nível 3 

    A) Atividades de apoio operacional, sob supervisão e orientação referentes: 

    I) aos trabalhos indicados nos itens V - IX - X - XI - XIII e XX do Nível 7; 

    II) aos trabalhos indicados nos itens II - III - VI- IX - XI e XII do Nível 6 (A). 

    B) Atividades de nível médio, envolvendo execução em grau auxiliar, sob coordenação e 
orientação de trabalhos referentes à fiscalização da aplicação do Regulamento para o Tráfego 
Marítimo, bem assim à operação, manutenção e conservação dos serviços de sinalização 
náutica. 

    C) Atividades de apoio operacional, sob orientação, referentes: 

    I) a trabalhos de atendimento simples a pacientes, bem assim, a serviços de infra-estrutura 
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hospitalar ou de outras unidades; 

    II) aos trabalhos indicados no item II do Nível 5 (A). 

    d) Atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de 
operação de mesa ou equipamento telefônico e de transmissão e recebimento de mensagens 
pelo telefone. 

    Nível 2 

    A) Atividades de nível médio, envolvendo coordenação, orientação e execução de trabalhos 
de manobra de pesos, carga e descarga em embarcações e outros veículos, bem como em 
diques e carreiras. 

    B) Atividades de execução e apoio operacional, em grau auxiliar, sob supervisão e 
orientação, referentes: 

    I) aos trabalhos indicados no item I do Nível 4 (B); 

    II) aos trabalhos indicados no Nível 4 (A); 

    III) aos trabalhos indicados no itens II - III - XI - XII - e XIII do Nível 7; 

    IV) aos trabalhos indicados nos itens I e V do Nível 6 (A); 

    V) aos serviços de infra-estrutura hospitalar ou de outras unidades, bem assim, a trabalhos 
complementares na área anatomopatológica; 

    VI) aos trabalhos indicados no Nível 3 (D). 

    Nível 1 - Atividades de execução rotineira, sob supervisão, coordenação e orientação, a nível 
exclusivamente de apoio operacional, referentes: 

    I) a trabalhos auxiliares, não especializados, em laboratórios para fins clínicos; 

    II) aos trabalhos indicados nos itens II, III, e X do Nível 7; 

    III) aos trabalhos indicados nos itens V e X do Nível 6 (A); 

    IV) aos trabalhos indicados no item V do Nível 2 (B); 

    V) aos trabalhos de limpeza e conservação de embarcações, suas máquinas e motores, 
abastecimento de fornalhas e com serviços auxiliares de manobras, navegação, carregamento e 
descarga. 

    Art. 3º O Grupo - Outras Atividades de Nível Médio é constituído pelas Categorias Funcionais 
abaixo indicadas: 

    Código NM -1001 - Auxiliar de Enfermagem; 

    Código NM -1002 - Agente de Saúde Pública; 



 

  

278

    Código NM -1003 - Técnico em Radiologia; 

    Código NM -1004 - Agente de Serviços Complementares; 

    Código NM - 1005 - Técnico de Laboratório; 

    Código NM -1006 - Auxiliar Operacional de Serviços Diversos; 

    Código NM -1007 - Agente de Atividades Agropecuárias; 

    Código NM -1008 - Agente de Defesa Florestal; 

    Código NM -1009 - Agente de Inspeção da Pesca; 

    Código NM -1010 - Auxiliar de Meteorologia; 

    Código NM -1011 - Técnico em Cadastro Rural; 

    Código NM -1012 - Técnico em Colonização; 

    Código NM -1013 - Agente de Serviços de Engenharia; 

    Código NM -1014 - Desenhista; 

    Código NM -1015 - Técnico em Cartografia; 

    Código NM -1016 - Técnico em Recursos Minerais; 

    Código NM -1017 - Técnico Recursos Hídricos; 

    Código NM -1018 - Tecnologia; 

    Código NM -1019 - Metrologista; 

    Código NM -1020 - Agente de Inspeção de Indústria e Comércio; 

    Código NM -1021 - Agente de Abastecimento; 

    Código NM -1022 - Agente de Comercialização de Café; 

    Código NM -1023 - Agente de Assuntos da Indústria Madeireira; 

    Código NM -1024 - Agente de Assuntos da Indústria Açucareira; 

    Código NM -1025 - Auxiliar em Assuntos Educacionais; 

    Código NM -1026 - Auxiliar em Assuntos Culturais; 

    Código NM -1027 - Agente de Telecomunicações e Eletricidade; 
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    Código NM -1028 - Assistente Sindical; 

    Código NM -1029 - Agente de Higiene e Segurança do Trabalho; 

    Código NM -1030 - Agente de Colocação; 

    Código NM-1031 - Agente de Patrulha Rodoviária; 

    Código NM -1032 - Agente de Comunicação Social 

    Código NM -1033 - Agente de Cinefotografica e Microfilmagem; 

    Código NM -1034 - Tradutor; 

    Código NM -1035 - Taquigrafo; 

    Código NM -1036 - Identificador Datiloscópico 

    Código NM -1037 - Agente de Atividades Marítimas e Fluviais; 

    Código NM -1038 - Agente de Transporte Marítimo e Fluvial; 

    Código NM -1039 - Agente de Diligências do Tribunal marítimo; 

    Código NM -1040 Agente de Dragagem e Barragem; 

    Código NM -1041 - Agente de Segurança de Trafego Aéreo; 

    Código NM -1042 - Técnico de Contabilidade; 

    Código NM -1043 - Agente de Mecanização de Apoio; 

    Código NM -1044 - Telefonista. 

    Parágrafo único. As classes das Categorias Funcionais previstas neste artigo são distribuídas 
pela escala de níveis, na forma do Anexo. 

CAPÍTULO II 

Da Composição das Categorias Funcionais 

    Art. 4º As Categorias Funcionais do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio deverão 
atender às necessidades de recursos humanos dos Ministérios, órgãos integrantes da 
Presidência da República, órgãos do Ministério Público, Autarquias Federais e Tribunal 
Marítimo. 

    Art. 5º Poderão integrar as Categorias Funcionais a que se refere este decreto, mediante 
transposição, os cargos vagos e ocupados cujas atividades se identifiquem com as indicadas no 
artigo 1º, observadas as respectivas especialidades, de acordo com o seguinte critério: 

    I - Na Categoria Funcional de Auxiliar de Enfermagem, os cargos de Auxiliar de Enfermagem, 
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bem assim os de Parteira e de Atendente cujos ocupantes possuam certificado de conclusão do 
curso de Auxiliar de Enfermagem devidamente registrado; 

    II - Na Categoria Funcional de Agente de Saúde Pública, os cargos de Assistente de 
Educação e Agente Social, cujos ocupantes estejam em exercício da Saúde e, nas classes A e 
B, os de Guarda Sanitário; 

    III - Na Categoria Funcional de Técnico em Radiologia, os cargos de Operador de Raios X, 
Manipulador de Radium, Operador de Radioterapia e, na classe A, os de Manipulador de 
Chapas Radiográficas; 

    IV- Na Categoria Funcional de Agente de Serviços Complementares, os cargos de 
Audiometrista, logopedagogo, Ortopedista, Técnico em prótese e Ortese, Técnico em órtese, 
Protético, Adente Social (de unidade hospitalar), Auxiliar de Praxiterapia, Assistente de 
Educação (em exercício no Instituto Nacional de Previdência Social - INPS), Professor de 
educação Básica (em exercício do INPS), Professor de Ofícios (em exercício no I.N.P.S.), 
Professor de Práticas Educativa (em exercício no INPS), Professor de Ensino Pré - Primário e 
Primário (em exercício no INPS), Auxiliar de Terapia Ocupacional, Prático de Farmácia, 
Massagista, Auxiliar de Fisioterapia, Operador de Fisioterapia, Operador de Eletroencefalografia 
- Operador de Encefalografia, Operador Eletrocardiograma e Agente de Recreação Infantil; 

    V - Na Categoria Funcional de Técnico de Laboratório, os cargos de Técnico de Laboratório e 
os de Laboratorista, cujos ocupantes possuam certificado de Técnico de Laboratório, na classe 
C; os de laboratorista, na classe B; e os de auxiliar de laboratório, na classe A, a que sejam 
inerentes atividades ligadas à patologia clínica; 

    VI - Na Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, os cargos de 
Operador de caldeira e caldeireiro, nas classes D e C; os de Atendente e Parteira não 
compreendidos no item I, bem assim os de Cozinheiro de Restaurante, na classe C; e nas 
classes A e B, os de Auxiliar de Necropsia, Preparador de Peças Anatômicas (ligados a 
necropsia), Servente de Necropsia, Ajudante de Ambulância, fiscal de Refeitório, Cozinheiro, 
Padeiro, Confeiteiro Garçom, Ajudante de restaurante, Copeiro e Serviçal; 

    VII - Na Categoria Funcional de Agente de atividades Agropecuárias, os cargos de 
Classificador de Produtos Animais e Vegetais, Classificador de carnes, na classes D e C, os de 
técnico Rural, nas classes D, C e B; de Inspetor de Campo, Auxiliar de Inspeção Sanitária e 
Rural, Mestre Rural, Operário Rural e Tratorista (ligados a atividades agrícolas) na classes B e A 
e os de Capataz Rural, Feitor, Trabalhador (ligados a atividades rurais), Carreiro e Auxiliar Rural, 
na classe A; 

    VIII - na Categoria Funcional de Agente de Defesa Florestal, os cargos de Inspetor de Caça e 
Pesca, Inspetor de Guardas (florestal) Guarda (florestal) e Chefe de Portaria (a que tiverem 
acesso Inspetorias de Guardas florestais); 

    IX - Na Categoria Funcional de Agente de Inspeção da Pesca, os cargos de Inspetor de Caça 
e Pesca (em exercício na Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE) e os de 
Fiscal Arrecadador(em exercício de atividades de inspeção da pesca, na SUDEPE); 

    X - Na Categoria Funcional de Auxiliar de Meteorologia, os cargos de Observador 
Meteorológico e Auxiliar de Meteorologia e, na classe A, os de Auxiluiar de Observador 
Meteorológico; 

    XI - Na Categoria Funcional de Técnico em Cadastro Rural, os cargos de Técnico de 
Cadastro e Tributação e os de Orientador de Contribuintes; 

    XII - Na categoria Funcional de Técnico em Colonização, e os cargos de Técnico de Migração



 

  

281

não compreendidos nos Grupos Outras atividades de Nível Superior e Serviços jurídicos, os de 
assistente de Organização Rural Assistente de Migração e os de Agente Social (em Exercício no 
Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA) 

    XIII - Na Categoria Funcional de Agente De Serviços de Engenharia, os cargos de Auxiliar de 
Engenheiro, Maquetista (vinculado a obras de engenharia), Calculista, Condutor de Topografia, 
Mestre de Obras, Delineador, Auxiliar de Condutor de Topografia, Operador de Máquinas 
Rodoviárias e, na classe A, os de Auxiliar de Medição; 

    XIV - Na Categoria Funcional de Desenhista, os cargos de Desenhista, Maquetista (não 
compreendidos no item III) e Auxiliar de Desenhista; 

    XV - Na categoria Funcional de Técnico em Cartografia, os cargos de Cartógrafo, Desenhista 
(em cartografia), Técnico de Artes Gráficas (em cartografia) e Fotogrametrista; 

    XVI - Na Categoria funcional de Técnico em recursos Minerais, os cargos de Geometrista; 

    XVII - na Categoria Funcional de Técnico em Recursos Hídricos, os cargos de Hídrometrista;

    XVIII - Na categoria Funcional de Tecnologista, os cargos de Tecnologista, bem assim os de 
Técnico de Laboratório e Laboratorista, cujas atividades não estejam ligadas à patologia clinica;

    XIX - Na categoria Funcional de Metrologista, os cargos de Metrologista; 

    XX - Na Categoria Funcional de Agente de Inspeção de Indústria e Comércio, os cargos de 
Inspetor de Indústria Salineira (em exercício no Ministério da Indústria e do Comércio-MIC) não 
compreendidos em outros grupo, e os de Inspetor classificador do Mate (em exercício do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF) de Inspetor da Indústria Madeireira (em 
exercício no IBDF) e de Inspetor Auxiliar da Indústria Madeireira (do IBDF); 

    XXI - Na categoria Funcional de Agente de Abastecimento, os Cargos de Inspetor de 
Industria e Comércio, não compreendido nos Grupos Outras Atividades de Nível Superior e 
Serviços Jurídico, e os de Inspetor de Trigo; 

    XXII - Na categoria Funcional de Agente de Comercialização de Café, os cargos de Técnico 
de Comercialização de Café, Fiscal Geral de Comercialização de Café, Fiscal de 
Comercialização de Café, classificador, Provador do Café, Técnico de Armazenagem e 
Estocagem de Café e Classificador de Café, nas classes D e C; os de Armazenista (em 
exercício no Instituto Brasileiro do Café) na classe B e os de Preparador de Café para 
Exposição, Preparador de Café de Terreiro, Prático Conservacionista, Maquinista de Usina e 
Zelador de Usina, do I.B.C., na classe A; 

    XXIII - Na Categoria Funcional de Agente de Assuntos da Industria Madeireira, os cargos de 
Medidor de Madeiras e Classificador de Madeiras, nas classes C e B e os de Auxiliar de 
Mediação (de madeiras), na classe A. 

    XXIV - Na Categoria Funcional de Agente de Assuntos da Indústria açucareira, os cargos de 
Técnico Agro-Industrial e Perito Agro-Social, nas classes D e C; 

    XXV - Na Categoria Funcional de Auxiliar em Assuntos Educacionais, os cargos de 
Assistente de Educação e Orientador Vocacional (ligados ao ensino), não compreendidos no 
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior nem no item II deste artigo, nas classes D e C, e os 
Hialotécnico e Preparador de Peças Anatômicas (ligados ao ensino), nas classes A e B. 

    XXVI - Na Categoria Funcional de Auxiliar em Assuntos Culturais, os cargos de Preparador 
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de Textos não compreendidos no Grupo - Outras atividades de Nível Superior, os de Auxiliar 
Conservador do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Músico Reviso de Braille, Escultor, 
Discotecário, Preparador de Cenários, Preparador de Cena, Operador de Cenários, Preparador 
de Museu, Restaurador de Livros e Documentos (em exercício em museus) e Auxiliar de Museu;

    XXVII - Na categoria funcional de Agente de Telecomunicações e Eletricidade, os cargos de 
Inspetor de Telecomunicações, Eletrotécnico, Inspetor Eletrotécnico, Assessor de Eletrônica, 
Técnico de Eletrônica, Técnico e em Telecomunicações, Telegrafista, Operador de Equipamento 
de telecomunicações e, na classe A, os de Teletipista; 

    XXVIII - Na Categoria Funcional de Assistente Sindical, os cargos de Assistente Sindical; 

    XXIV - Na Categoria funcional de Agente de Colocação, os cargos de Orientador Profissional 
(em exercício no INPS), Orientador Vocacional (não compreendido no item XXV deste artigo) 
Auxiliar de Orientação Profissional, Agente de Colocação Profissional e os de Agente Social (em 
exercício no INPS); 

    XXX - Na categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, os cargos de Inspetor de 
Polícia Rodoviária e Patrulheiro; 

    XXXI - Na Categoria Funcional de Agente de Comunicação Social, os cargos de Locutor; 

    XXXII - Na Categoria Funcional de Agente de Cinefotografia e Microfilmagem, os cargos de 
Cinetécnico, Fotógrafo e, na classe A, os de Auxiliar de Operador Cinematográfico e auxiliar de 
Fotógrafo; 

    XXXIII - Na Categoria Funcional de Tradutor, os cargos de Tradutor; 

    XXXIV - Na Categoria Funcional de Taquígrafo, os cargos de Taquígrafo; 

    XXXV - Na Categoria Funcional de Identificador Datiloscópico, os cargos de Datiloscopista; 

    XXXVI - Na Categoria Funcional de Agente de Atividade Marítimas e Fluviais, os cargos de 
Escafandrista e Mergulhador, na classe B; os de Faroleiro, Capataz e Auxiliar de Capatazias, 
nas classes B e A. 

    XXXVII - Na Categoria Funcional de Agente de Transporte Marítimo e Fluvial, os cargos de 
Mestre Arrais, na classe D; os Condutor-Maquinista, Condutor-Motorista, Condutor e Maquinista, 
na classe C, os de Operador de Carga e Descarga, Operador de Carga e Guindasteiro, nas 
Classes B e A e os de Marinheiro, Foguista e Moço de Convés, na classe A; 

    XXXVIII - Na Categoria Funcional de Agente de Diligências do Tribunal Marítimo, os cargos 
de Oficial de Justiça do Tribunal Marítimo; 

    XXXIX - Na Categoria Funcional de Agente de Dragagem, e Barragem, os cargos de 
Encarregado de Turma de Operadores de carga e de encarregado de Operador de equipamento 
de Carga e Descarga; 

    XL - Na Categoria Funcional de Segurança de Trafego Aéreo, os cargos de Assessor de 
Segurança Aérea, Assessor de Tráfego, Técnico de Segurança Aérea e Inspetor de Aeronáutica 
Civil; 

    XLI - Na Categoria Funcional de Técnico de Contabilidade, os cargos de Técnico de 
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Contabilidade; 

    XLII - Na categoria Funcional de Agente de Mecanização de apoio, os cargos de Técnico de 
Mecanização e Técnico Auxiliar de Mecanização; 

    XLIII - Na Categoria Funcional de Telefonista, os cargos de Telefonista. 

    § 1º Poderão concorrer à inclusão nas Categorias Funcionais relacionadas neste artigo 
ocupantes de outros cargos cujas atribuições se identificarem com as respectivas atividades, 
observadas as áreas de especialidade, a qualificação exigida em cada caso e as características 
da classes descritas nas especificações próprias. 

    § 2º Poderão, também, concorrer originalmente a inclusão a que se refere o parágrafo 
anterior: 

    a) os funcionários que tenham sido agregados, na forma do artigo 60, da Lei Nº 3.780, de 12 
de julho de 1960, e enquadrados em símbolo de cargo em comissão ou função gratificada de 
atribuições básicas correlatas, com as inerentes as Categorias Funcionais de que trata este 
Decreto; 

    b) o agregado cujo efetivo, ocupado imediata e anteriormente a agregação, deva ser incluído 
nas Categorias relacionadas neste artigo. 

    § 3º Os ocupantes dos cargos de Inspetor de Indústria e Comércio, que possuam diploma de 
bacharel em Direito, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, poderão concorrer à inclusão 
na Categoria Funcional de Procurador de Autarquia do Grupo Serviços Jurídicos, na forma posto 
na alínea c, do parágrafo único do artigo 5º, do Decreto número 72.823, de 21 de setembro de 
1973. 

    § 4º Os ocupantes de cargos de Orientador Vocacional e Orientador Profissional, que 
possuirem diploma, devidamente registrado, de Psicólogo, poderão concorrer à inclusão na 
Categoria Funcional de Psicologo do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, na forma do 
disposto no artigo 5º, item VII, combinado com o § 2º, do artigo 6º, do Decreto número 72.493, 
de 19 de julho de 1973. 

    Art. 6º Os cargos ocupados serão transpostos mediante à inclusão, na Categoria Funcional 
própria, dos respectivos ocupantes e far-se-á do maior para o menor nível, observada, quando 
for o caso, a discriminação por classes indicada no artigo anterior, nos limites da lotação 
estabelecida para cada área de especialidade, por ordem rigorosa de classificação dos 
habilitados no processo seletivo a que se refere o Capítulo III deste Decreto. 

    § 1º Ressalvados os casos em que a transposição for diretamente indicada ou deva ocorrer 
na classe inicial, os cargos que, de acordo com a ordem de classificação dos respectivos 
ocupantes excederem ao número fixado para cada classe da Categoria Funcional serão 
transpostos para a classe imediatamente inferior ou se ainda ocorrer a hipótese prevista neste 
parágrafo, para a classe inferior seguinte em que se identifique a respectiva especialidade. 

    § 2º Se a lotação aprovada para a Categoria Funcional, considerada a área de especialidade, 
for superior ao número de funcionários habilitados no processo seletivo, será ela completada na 
forma estabelecida em instrução normativa baixada pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal - SIPEC, observado o disposto nos artigos 9º, § 3º, e 15, do 
Decreto número 70.320, de 23 de março de 1972. 

    Art. 7º A transposição de cargos, a que se refere o artigo 5º deste Decreto, somente será 
processada após a aprovação da lotação com base no resultado dos estudos referentes à 
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fixação qualitativa e quantitativa dos cargos necessários às novas unidades organizacionais, 
decorrentes da implantação da Reforma Administrativa. 

CAPÍTULO III 

Dos Critérios Seletivos 

    Art. 8º Os critérios seletivos para a transposição de cargos, objetivando comprovar a 
capacidade do funcionário para o desempenho das atividades inerentes às Categorias 
Funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, serão, basicamente, as seguintes: 

    I - Ter ingressado em virtude de concurso público na série de classes ou classe singular a 
que pertencer o cargo a ser transposto; 

    II - Ter ingressado em virtude de concurso público ou prova pública de habilitação de caráter 
competitivo, na carreira ou série funcional que tenha legalmente antecedido a série de classes 
ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto; 

    III - Ter ingressado em virtude de concurso público ou prova pública de habilitação de caráter 
competitivo, em série de classes, classe singular, carreira ou série funcional de atribuições 
correlatas ou afins com as da Categoria Funcional para a qual deva o cargo ser transposto; 

    IV - Para os que não satisfazerem os requisitos indicados nos itens anteriores, verificação de 
desempenho, segundo critérios práticos e objetivos, compatíveis com a natureza e a 
especialidade das atividades da Categoria Funcional, estabelecidos pelo Órgão Central do 
SIPEC, em articulação com as unidades especializadas onde se desenvolvam as atividades e 
com os órgãos de pessoal dos Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da República e 
Autarquias federais. 

    Art. 9º Para efeito do disposto no artigo 6º e seu parágrafo 1º deste Decreto, a classificação 
dos ocupantes dos cargos a serem transpostos, habilitados de acordo com o artigo anterior, far-
se-á classe por classe, a começar pela mais elevada, ou, quando for o caso, por aquela em que 
se identifique a especialidade, observada a seguinte ordem de preferência: 

    a) quanto à habilitação: 

    1º) o habilitado na forma do item 1 do artigo anterior; 

    2º) o habilitado na forma do item II; 

    3º) o habilitado na forma dos itens III e IV. 

    b) em igualdade de condições de habilitação: 

    1º) o de maior tempo na classe; 

    2º) o de maior tempo na série de classe ou classe singular a que pertencer o cargo a ser 
transposto ou transformado; 

    3º) o de maior tempo de serviço público federal; 

    4º) o de maior tempo de serviço público. 
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    § 1º Para efeito do disposto nas alíneas a e b deste artigo, são considerados em igualdade 
de condições de habilitação com os funcionários compreendidos no item I do artigo 8º, aqueles 
que, também em razão de concurso público, ou prova pública de habilitação em caráter 
competitivo, tenham sido nomeados ou admitidos para a carreira ou série funcional que imediata 
e legalmente antecedeu a série de classes ou classe singular a que pertence o cargo a ser 
transposto. 

    § 2º O tempo de serviço correspondente à agregração será somado ao da clase a que 
pertencia o cargo efetivo anteriormente ocupado pelo agregado, para o fim do disposto na alínea 
b deste artigo. 

    § 3º Os critérios de desempate na hipótese de estar prevista a transposição apenas para a 
classe inicial da Categoria, são os fixados neste artigo. 

    § 4º na apuração dos elementos enumerados na alínea b deste artigo, torna-se-à por base a 
situação funcional existente à data da homologação do processo seletivo. 

capítulo iv 

Do Ingresso 

    Art. 10. O ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio 
far-se-à na classe inicial das Categorias Funcionais, mediante concurso público de provas em 
que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas, nas respectivas especificações, para 
o desempenho das atividades inerentes à classe. 

    § 1º Nas Categorias Funcionais que, de acordo com as respectivas especificações, possuem, 
nas classes iniciais, atividades exclusivamente de apoio operacional, o ingresso de que trata 
este artigo poderá ocorrer, também em classe intermediária, no limite de 2/3 (dois terços) das 
vagas, observando o seguinte critério: 

    a).na classe C da Categoria Funcional de Auxiliar operacional de Serviços Diversos, para a 
especialidade de Operação de Caldeira; na classe B da mesma Categoria, para a especialidade 
de Cozinha; 

    b).na classe C da Categoria Funcional de Técnico em agropecuária, observada a respectiva 
especialidade; 

    c).nas classes C e B da Categoria Funcional de Técnico em Serviços de Engenharia, 
observada a respectiva especialidade; 

    d).nas classes C e B da categoria Funcional de Agente de Comercialização de Café, 
observada a respectiva especialidade; 

    e).na classe C da categoria Funcional de Técnicos em Assuntos da Indústria Madeireira, 
observadas as respectivas especialidades; 

    f) na classe C da Categoria Funcional de Técnico em Assuntos da Indústria Açucareira, 
observadas as respectivas especialidades; observadas as respectivas especialidades; 

    g).na classe C da Categoria Funcional de Auxiliar em Assuntos Educacionais, observadas a 
respectivas especialidades; 

    h) na classe B da Categoria Funcional de Auxiliar em Assuntos Culturais, observadas a 
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respectiva especialidade; 

    i).na classe C da Categoria Funcional de Técnico em Telecomunicações e Eletricidade, 
observadas as respectivas especialidades; 

    j).nas classes C e B da Categoria Funcional de Agente de Atividades Marítimas e Fluviais, 
observadas as respectivas especialidades; 

    l).nas classes D e C da Categoria Funcional de Agente de Transporte Marítimo e Fluvial, 
observadas as respectivas especialidades. 

    § 2º O terço restante das vagas que se verificarem nas classes indicadas no parágrafo 
anterior, será provido mediante progressão funcional de ocupantes de cargos de classes 
inferiores. 

    § 3º Somente poderão concorrer à progressão funcional prevista no parágrafo anterior, os 
funcionários que preencham os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para ingresso, 
inclusive o grau de escolaridade, devendo ser submetidos a treinamento adequado e ao mesmo 
processo seletivo dos candidatos inscritos no concurso público para a Categoria Funcional. 

    § 4º A classificação dos candidatos habilitados no concurso público é distinta dos 
funcionários habilitados a progressão funcional, podendo realizar-se simultaneamenter ambas 
as competições. 

    § 5º No caso de insuficiência de habilitados à progressão funcional, as vagas a esta 
destinadas poderão ser providas por candidatos habilitados no concurso público. 

    Art. 11. São requisitos para ingresso nas categorias Funcionais do Grupo, outras Atividades 
de Nível Médico, além das exigências constantes das instruções reguladoras do concurso: 

    I - Certificado de conclusão do ciclo colegial ou 2º graus, com formação especializada, em 
relação às categorias Funcionais de Técnico em Radiologia, Agente de Serviços 
Complementares, Técnico de Laboratório (classe B), Agente de Atividades Agropecuárias 
(classe C), Técnico em Cadastro Rural, Técnico em Colonização, Agente de Serviços de 
Engenharia (classe C), Desenhista, Técnico em Cartografia, Técnico em Recursos Minerais, 
Técnico em Recursos Hidricos, tecnologista, Metrologista, Agente de Inspeção de Indústria e 
Comércio, Agente de Abastecimento, Agente de Comercialização de Café (classe C), Agente de 
Assuntos da Indústria Madeireira (classe C), Agente de Assuntos da Indústria Açucareira (classe 
C), Auxiliar em Assuntos Culturais (classe B), Agente de Telecomunicações e Eletricidade 
(classe C), Agente de Higiene e Segurança do Trabalho, Agente de Colocação, Agente de 
Comunicação Social, Tradutor, Taquígrafo, Agente de Atividades Marítimas e Fluviais (classe 
C), Agente de Diligências do Tribunal Marítimo, Agente de Segurança de Tráfego Áereo, 
Técnico de Contabilidade. 

    II - Certificado de conclusão do ciclo ginasial ou 1º grau (8ª série), com formação 
especializada, em relação às Categorias Funcionais de Auxiliar de Enfermagem, Agente de 
Saúde Pública, Técnico de Laboratório (classe A), Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 
(classe C), Agente de Defesa Florestal, Agente de Inspeção da pesca, Auxiliar de Meteorologia, 
Agente de Comercialização de café (classe B), Auxiliar em Assuntos Culturais (classe A), 
Auxiliar de Assuntos Educacionais (classe A), Agente de Telecomunicações e Eletricidade 
(classe A), Assistente Sindical, Agente de Patrulha Rodoviária, Identificador Datiloscópico, 
Agente de Dragagem e Barragem, Agente de Mecanização de Apoio. 

    III - formação especializada equivalente ao 1º grau em relação àas Categorias Funcionais de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (classe A), Agente de Atividades Agropecuárias 
(classe A), agente de Serviços de Engenharia (classe A), Agente de Comercialização de Café 
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(classe A), Agente de Assuntos da Indústria Madeireira (classe A), Agente de Assuntos da 
Indústria Açucareira (classe A), Agente de Cinefotografia e Microfilmagem (classe A), Agente de 
Atividades Marítimas e Fluviais (classes B e A), Agente de transporte Maritímo e Fluvial e 
Telefonista; e 

    IV - registro no órgão competente, nos casos previstos em lei. 

capítulo v 

Da Progressão Funcional 

    Art. 12. A progressão funcional dos ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que 
trata este decreto far-se-á para a classe imediatamente superior áquela a que pertença, 
observada, quando for o caso, a lotação fixada para cada área de especialidade e obedecerá ao 
critério de merecimento na forma estabelecida em regulamentação específica. 

    Art. 13. O interstício para a progressão funcional é de 2 (dois) anos e será apurado pelo 
tempo de afetivo exercício na classe a que pertença o funcionário. 

    Art. 14. Constitui, ainda requisito para a progressão funcional possuir o funcionário o grau de 
escolaridade estabelecido, nas especificações de classes para o exercício do cargo a ser por 
essa forma provido. 

    Art. 15. Os critérios de desempate no merecimento à época da realização das progressões e 
as normas do respectivo processamento serão estabelecidos na regulamentação geral. 

capítulo vi 

Da Ascensão Funcional 

    Art. 16. Poderá haver ascenção funcional de ocupantes de classes finais das Categorias 
Funcionais do Grupo, outras Atividades de Nível Médio para as classes iniciais da Categoria 
Funcional de outros Grupos, desde que possuam nível de conhecimentos equivalentes ao grau 
de escolaridade estabelecido para a Categoria ou a habilitação profissional exigida em lei em 
cada caso e se habilidade em processo seletivo, nas condições estabelecidas no ato de 
estruturação dos referidos Grupos. 

    Parágrafo único. Os critérios seletivos para ascensão funcional, compreendendo, inclusive, 
cursos de formação ou de aperfeiçoamento bem como a época da realização e as normas para 
o respetivo processamento serão estabelecidos em regulamentação geral. 

capítulo vii 

Das Disposições e Gerais e Transitórias 

    Art. 17. Os ocupantes dos cargos integrantes do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio 
ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, ressalvados os casos 
disciplinados em lei específica. 

    Art. 18. Poderá ser reservado até 1/3 (um terço) das vagas destinadas a concurso público, 
existentes ou que vierem a ocorrer, nas Categorias Funcionais de que trata este decreto, dos 
quadros permanentes dos Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da República, 
Autarquias e Tribunal Marítimo, para serem providas pelos ocupantes de cargos relacionados no 
artigo 5º deste decreto que não lograrem habilitação no processo seletivo realizado para 
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transposição de cargos, bem como pelos atuais ocupantes de empregos regidos pela legislação 
trabalhista a que sejam inerentes idênticas atividades. 

    § 1º Os candidatos ao provimento previsto neste artigo serão submetidos ao processo 
seletivo a que se refere o § 3º do artigo 10 deste decreto, precedido de treinamento adequado, 
devendo os habilitados ser relacionados em classificação distinta das mencionadas no § 4 do 
mesmo artigo. 

    § 2º Os funcionários de que trata este artigo que não lograrem habilitação continuarão em 
quadros suplementares, na forma estabelecida no artigo 17, do Decreto nº 70.320, de 1972, e os 
empregados em tabelas extintas, podendo, entretanto concorrer mais uma vez ao processo 
seletivo para o provimento. 

    Art. 19. O disposto no § 1º do artigo 9º deste decreto aplica-se aos casos de transformação 
ou transposição de cargos para os Grupos - Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades 
de Nível Superior e Transporte Oficial e Portaria em que se configure hipótese idêntica à 
prevista no referido dispositivo. 

    Art. 20. Aplicam-se as normas constantes dos §§ 1º e 2º, do artigo 10, deste decreto à 
Categoria Funcional de Agente Administrativo do Grupo VIII - Serviços Auxiliares, podendo o 
ingresso em virtude de concurso público, ocorrer, também, na classe C, observadas as 
disposições legais e regulamentares pertinentes. 

    Art. 21. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

    Brasília, 17 de outubro de 1973;152º da Independência e 85º da República. 

    Emílio G. Médici 

    Alfredo Buzaid 

    Adalberto de Barros Nunes 

    Orlando Geisel 

    Mário Gibson Barbosa 

    Antônio Delfim Netto 

    Mário David Andreazza 

    Moura Cavalcanti 

    Confúcio Pamplona 

    Júlio Barata 

    J. Araripe Macêdo 

    Aldo Villas Boas 
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    Marcus Vinicius Pratini de Moraes 

    Antonio Dias Leite Júnior 

    João Paulo dos Reis Velloso 

    José Costa Cavalcanti 

    Hygino C. Corsetti 

O anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D.O. de 19 de outubro de 1973. 
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ANEXO D –  Lei que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de 
Agente de Vigilância, e dá outras providências de 1980 

LEI Nº 6.849, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980 
 
 
 
 

Fixa os valores de retribuição da Categoria 
Funcional de Agente de Vigilância, e dá 
outras providências. 

 
 

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
  Art. 1º Às classes integrantes da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, 
incluída no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, designada pelo código NM-1045 ou LT-NM-
1045, correspondem as referências de vencimento ou salário por classe, estabelecidas no Anexo 
desta Lei. 
 
  Art. 2º Somente poderão atingir Classe Especial, prevista no Anexo desta Lei, 
servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da categoria, de acordo 
com o que dispõe o parágrafo único do art. 7º do Decreto-lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e 
legislação posterior. 
 
  Art. 3º O ingresso na Categoria Funcional de Agente de Vigilância far-se-á na classe 
inicial, mediante concurso público de provas e subseqüente habilitação em curso de formação 
profissional promovido pela Academia Nacional de Polícia, no regime jurídico da legislação 
trabalhista, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, exigindo-se, no ato da 
inscrição, comprovante de conclusão do ciclo ginasial ou 1º grau (8ª série). 
 
  Art. 4º À Categoria Funcional de Agente de Vigilância concorrerão, 
preferencialmente, por transposição, os ocupantes de cargos ou empregos de Inspetor de Guardas e 
Guardas, bem como os que, em 31 de outubro de 1974, exerciam atribuições idênticas, com 
denominações diferentes, exceto os da área florestal. 
 
  § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que tenham sido aprovados, até a 
referida data, em concursos específicos para os mencionados cargos ou empregos e, em 
conseqüência, posteriormente nomeados ou admitidos. 
 
  § 2º Os servidores a que se referem o caput e § 1º deste artigo não farão jus à 
diferença de vencimento ou salário, vigorando os seus efeitos financeiros a partir da data de 
publicação do ato que efetivar a medida. 
 
  Art. 5º Ao servidor que, mediante transposição do respectivo cargo ou emprego, for 
incluído na Categoria Funcional de Agente de Vigilância aplicar-se-á a referência de valor de 
vencimento ou salário igual ou superior mais próxima do percebido à data da vigência do ato que o 
transpuser. 
  Art. 6º A despesa decorrente da aplicação desta Lei será atendida à conta das dotações 
constantes do Orçamento da União e das autarquias federais. 
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  Art. 7º Na aplicação do disposto nesta Lei serão observadas, no que couber, as demais 
normas constantes da Lei nº 5.990, de 17 de dezembro de 1973, e legislação posterior. 
 
  Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
  Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República. 
 
 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Abi-Ackel 
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ANEXO E –  Lei que inclui a Categoria Funcional de Agente de Vigilância no 
Grupo-Outras Atividades de Nível Médio de 1980. 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

  

Decreto nº 85.354, de 12 de novembro de 1980. 

    Inclui a Categoria Funcional de Agente de Vigilância no Grupo-Outras Atividades de Nível 
Médio, a que se refere a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da 
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 7º da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 

    DECRETA: 

    Art. 1º - Fica incluída no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, estruturado pelo Decreto nº 
72.950, de 17 de outubro de 1973, a Categoria Funcional de Agente de Vigilância, designada pelo 
Código NM-1045 ou LT-NM-1045. 

    Art. 2º - As classes integrantes da categoria funcional prevista no artigo anterior distribuir-se-ão, 
na forma do Anexo deste decreto, pela escala de níveis do grupo a que se refere o artigo 2º do 
Decreto nº 72.950, de 1973, e alterações posteriores, com as seguintes características: 

    "Nível 5-A - .............................................................................................................................. 

    IV - a trabalhos de vigilância e fiscalização interna e externa de edifícios e áreas públicas, suas 
vias de acesso, bens e instalações, veículos ou embarcações, volumes e cargas, bem como 
serviços de disciplina de pessoas internadas em estabelecimentos oficiais. 

    ...........................................................................................................................................................

    Nível 3 ..................................................................................................................................... 

    E - Atividades de nível médio, envolvendo a execução, em grau auxiliar, de trabalhos indicados 
no item IV do nível 5-A". 

    Art. 3º - Fica acrescido de item o artigo 5º do Decreto nº 72.950, de 1973, com a redação 
abaixo: 

    "XLIV - Na Categoria Funcional de Agente de Vigilância, os cargos de Inspetor de Guardas e de 
Guarda, bem assim os de atividades idênticas, embora com denominação diferente (exceto os da 
área florestal)." 

    Art. 4º - Ressalvados os casos previstos no artigo anterior, o ingresso na Categoria Funcional de
Agente de Vigilância far-se-á na classe inicial mediante concurso público de provas e subseqüente 
habilitação em curso de formação profissional promovido pela Academia Nacional de Polícia. 

    Parágrafo único - Somente poderá inscrever-se no concurso de que trata este artigo o candidato 
que na data da inscrição tiver concluído o ciclo ginasial ou 1º grau (8ª série). 

    Art. 5º - A convocação para o curso de formação profissional dar-se-á, rigorosamente, de acordo 
com a ordem de classificação obtida pelos candidatos na primeira etapa do concurso, respeitado o 
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limite de vagas a serem providas. 

    Art. 6º - Os candidatos, ocupantes de cargo ou emprego de Órgão da Administração Pública 
Federal direta ou autarquia federal, que vierem a ser selecionados, inclusive os beneficiados pela 
transposição, não sofrerão qualquer prejuízo quanto à percepção de vencimento, salário e 
vantagem durante o tempo estritamente necessário para a freqüência ao curso de formação 
profissional de que trata este decreto. 

    Art. 7º - Os integrantes da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, além do equipamento 
necessário ao exercício de suas atribuições, são obrigados ao uso de uniforme fornecido pelo 
respectivo órgão. 

    Art. 8º - Os ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente abrangidos pelo artigo 3º deste 
decreto terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da lei que fixar as referências de 
vencimento ou salário por classe, para optar, expressamente, junto ao respectivo órgão de pessoal 
pela nova situação decorrente da aplicação deste decreto, sem direito a qualquer diferença de 
retribuição com efeito retroativo à data anterior à da vigência do ato que efetivar a transposição. 

    Art. 9º - Os efeitos financeiros decorrentes da transposição de servidores abrangidos por este 
decreto vigorarão a partir da data da publicação do ato que transpuser o respectivo cargo ou 
emprego para a Categoria Funcional de Agente de Vigilância. 

    Art. 10 - A transposição de cargo ou emprego, com o respectivo ocupante, para a Categoria 
Funcional de Agente de Vigilância será feita de acordo com a lotação a ser aprovada para cada 
órgão. 

    Art. 11 - Na aplicação do disposto neste decreto serão observadas, no que couber, as demais 
normas constantes do Decreto nº 72.950, de 1973, e legislação posterior. 

    Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

    Brasília, 12 de novembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República. 

    JOÃO FIGUEIREDO 

    Ibrahim Abi-Ackel 

<<Anexo>> 
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ANEXO F –  Lei que inclui a Categoria Funcional de Agente de Vigilância no Grupo-
Outras Atividades de Nível Médio de 1980. 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

  

DECRETO Nº 85.685, DE 30 DE JANEIRO DE 1981. 

    Inclui parágrafos no art. 5º do Decreto nº 85.354, de 12 de novembro de 1980, que 
dispõe sobre a Categoria Funcional de Agente de Vigilância do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Médio e dá outras providências. 

    O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo 
em vista o disposto no artigo 7º da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 

    DECRETA: 

    Art. 1º Ficam incluídos no art. 5º do Decreto nº 85.354, de 12 de novembro de 1980, os 
seguintes parágrafos: 

    Art. 5º ................................................................................................................................ 

    § 1º Para fins de matrícula no curso de formação profissional, os candidatos habilitados no 
concurso de provas poderão ser contratados, a critério da Administração, e pelo prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, pelos órgãos e entidades interessados, percebendo o equivalente a 80% 
(oitenta por cento) da retribuição mensal da referência inicial da Categoria Funcional. 

    § 2º Os órgãos entidades interessados custearão as despesas relativas a cada candidato 
que matricularem, conforme tabela fixada pela Academia Nacional de Polícia e aprovada pelo 
DASP. 

    § 3º Os candidatos aprovados no curso e que a Administração houver por bem admitir terão 
o contrato referido no § 1º deste artigo convertido em contrato por prazo indeterminado e 
passarão a fazer jus à remuneração integral da referência inicial da Categoria Funcional, 
respeitada a ordem de classificação na segunda etapa do concurso. 

    Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

    Brasília, 30 de janeiro de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

    AURELIANO CHAVES 
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ANEXO G –  Lei que dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 85.354/1980 de 
1981. 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

  

Decreto nº 86.242, de 30 de julho de 1981 

    Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 85.354, de 12 de novembro de 1980, que dispõe 
sobre a Categoria Funcional de Agente de Vigilância do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Médio. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item III, da 
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 7º da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 

    DECRETA: 

    Art. 1º Os §§ 1º e 3º do artigo 5º do Decreto nº 85.354, de 12 de novembro de 1980, introduzidos 
pelo Decreto nº 85.685, de 30 de janeiro de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação: 

    "Art. 5º...................................................................................................................................... 

    § 1º Para fins de matrícula no curso de formação profissional, os candidatos habilitados no concurso 
de provas poderão ser contratados, a critério da Administração, pelo prazo máximo de 120 (certo e 
vinte) dias, pelos órgãos e entidades interessados, percebendo o equivalente a 80% (oitenta por cento) 
da retribuição mensal da referência inicial da Categoria Funcional, não podendo ser cumulada com a 
retribuição de quaisquer cargos ou empregos públicos, ressalvado o disposto no artigo 6º deste 
Decreto. 

    ............................................................................................................................................................ 

    § 3º Os candidatos aprovados no concurso e que a Administração houver por bem admitir terão o 
contrato referido no § 1º deste artigo convertido em contrato por prazo indeterminado e passarão a 
fazer jus à remuneração integral da referência inicial da Categoria Funcional, respeitada a ordem de 
classificação obtida na primeira etapa do concurso." 

    Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

    Brasília, em 30 de julho de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

    JOÃO FIGUEIREDO 

 

  
 
 
 
ANEXO H –  Lei que acrescenta dispositivo à Lei nº 6.849/1980, de 1981. 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 
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LEI Nº 6.972, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981 

    Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.849, de 12 de novembro de 1980, que "fixa os valores 
de retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, e dá outras providências."

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

    Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 6.849, de 12 de 
novembro de 1980: 

  "Art. 3º ........................................................................................................................ 

  Parágrafo único. No primeiro concurso público para provimento dos empregos na Categoria 
Funcional de Agente de Vigilância, do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, código NM-1045 
ou LT-NM-1045, será exigida a comprovação da conclusão da 4ª série do ensino de primeiro 
grau." 

    Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 14 de dezembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

    joão figueiredo 

    Ibrahim Abi-Ackel 
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 ANEXO I –  Lei que altera o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.849/1980,  
de 1981. 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

  

  

LEI Nº 6.998, de 07 de Junho de 1982. 

    Altera o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.849, de 12 de novembro de 1980, que fixa os 
valores de retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância e dá outras providências.
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
    Art. 1º - O parágrafo único acrescentado pela Lei nº 6.972, de 14 de dezembro de 1981, ao 
art. 3º da Lei nº 6.849, de 12 de novembro de 1980, que fixa os valores de retribuição da 
Categoria Funcional de Agente de Vigilância e dá outras providências, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
    "Parágrafo único - No primeiro concurso público para provimento nos empregos da categoria 
funcional de que trata a presente Lei, será exigida a conclusão da 4ª série do ensino de primeiro 
grau e a comprovação, através de anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social, do 
desempenho de atividade de vigilância no mínimo, de 1 (um) ano imediatamente anterior à data 
de abertura das inscrições." 
    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
    Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
    Brasília, em 07 de junho de 1982; 161º da Independência e 94º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
lbrahim Abi-ckel 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

298

ANEXO J –  Lei que altera o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.849/1980,  
de 1981. 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983. 

Regulamento 

Dispõe sobre segurança para estabelecimentos 
financeiros, estabelece normas para constituição e 
funcionamento das empresas particulares que 
exploram serviços de vigilância e de transporte de 
valores, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

        Art. 1º - É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de 
valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança aprovado pelo Banco 
Central do Brasil, na forma desta Lei. 

        Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de 
valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável 
à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. (Redação dada pela Lei 
9.017, de 1995)   (Vide art. 16 da Lei 9.017, de 1995) 

        Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos 
oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupanças, suas 
agências, subagências e seções. 

        Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente 
preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre 
o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial 
mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: 

        I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos 
assaltantes; 

        II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou 
captura; e 

        III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o 
público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. 

        Parágrafo único - O Banco Central Brasil poderá aprovar o sistema de segurança dos 
estabelecimentos financeiros localizados em dependência das sedes de órgãos da União, Distrito 
Federal, Estados, Municípios e Territórios, independentemente das exigências deste artigo. (Revogado 
pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 3º - A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados: 
        I - por empresa especializada contratada; ou 
        II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, e com 
pessoal próprio. 
        Parágrafo único - Nos estabelecimentos financeiros federais ou estaduais, o serviço de vigilância 
ostensiva poderá ser desempenhado pelas Policias Militares, a critério do Governo do respectivo 
Estado, Território ou Distrito Federal. 
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        Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados: (Redação dada pela Lei 
9.017, de 1995) 

        I - por empresa especializada contratada; ou (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com 
pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e 
cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça. 
(Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva 
poderá ser desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da 
Federação. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 4º - O transporte de numerário em montante superior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor 
de referência do País, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos 
financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de empresa 
especializada. 

        Art. 4º O transporte de numerário em montante superior a vinte mil Ufir, para suprimento ou 
recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado 
em veículo especial da própria instituição ou de empresa especializada. (Redação dada pela Lei 
9.017, de 1995) 

        Art. 5º - O transporte de numerário entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o maior valor 
de referência do País será efetuado em veículo comum, com a presença de dois vigilantes. 

        Art. 5º O transporte de numerário entre sete mil e vinte mil Ufirs poderá ser efetuado em veículo 
comum, com a presença de dois vigilantes. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 6º - Compete ao Banco Central do Brasil: 
        I – autorizar o funcionamento dos estabelecimentos financeiros após verificar os requisitos 
mínimos de segurança indispensáveis, de acordo com o art. 2º desta Lei, ouvida a respectiva 
Secretaria de Segurança Pública; 
        II - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta Lei; e 
        III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta Lei. 
        Parágrafo único - Para a execução da competência prevista no inciso Il deste artigo, o Banco 
Central do Brasil poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos 
Estados, Territórios e Distrito Federal. 

        Art. 6º Além das atribuições previstas no art. 20, compete ao Ministério da Justiça: (Redação 
dada pela Lei 9.017, de 1995)  (Vide art. 16 da Lei 9.017, de 1995) 

        I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei; (Redação dada 
pela Lei 9.017, de 1995) 

        II - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei, pelo estabelecimento 
financeiro, à autoridade que autoriza o seu funcionamento; (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei. 

        Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso I, o Ministério da Justiça 
poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados e Distrito 
Federal. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 7º - O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta Lei ficará sujeito às seguintes 
penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, conforme a gravidade da infração e levando-se 
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em conta a reincidência e a condição econômica do infrator: 
        I - advertência; 
        II - multa, de 1 (uma) a 100 (cem) vezes o maior valor de referência; 
        lIl - interdição do estabelecimento. 

        Art. 7º O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes 
penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição 
econômica do infrator: (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995)        (Vide art. 16 da Lei 9.017, de 
1995) 

        I - advertência; (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        II - multa, de mil a vinte mil Ufirs; (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        III - interdição do estabelecimento. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art 8º - Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, 
apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e 
outros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências previstas nesta Lei. 

        Parágrafo único - As apólices com infringência do disposto neste artigo não terão cobertura de 
resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil. 

        Art. 9º - Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão 
concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos 
de segurança, outros meios de proteção previstos nesta Lei, na forma de seu regulamento. 

        Art. 10 - As empresas especializadas em prestação de serviços de vigilância e de transporte de 
valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, serão regidas por esta Lei, e ainda pelas 
disposições das legislações civil, comercial e trabalhista. 

        Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de 
serviços com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 
públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; 

        II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. 

       § 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma 
empresa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        § 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte 
de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos 
do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; 
a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem 
fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        § 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da 
legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo 
anterior. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        § 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte 
de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução dessas atividades, ficam 
obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. (Incluído pela Lei nº 
8.863, de 1994) 
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        Art. 11 - A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir 
são vedadas a estrangeiros. 

        Art. 12 - Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter 
antecedentes criminais registrados. 

        Art. 13 - O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 1.000 (mil) 
vezes o maior valor de referência vigente no País. 

        Art. 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a cem mil Ufirs. 
(Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 14 - São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos Estados, 
Territórios e Distrito Federal: 

        I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 desta Lei; e 

        II - comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, Território ou Distrito 
Federal. 

        Art. 15 - Vigilante, para os efeitos desta Lei, é o empregado contratado por estabelecimentos 
financeiros ou por empresa especializada em prestação de serviço de vigilância ou de transporte de 
valores, para impedir ou inibir ação criminosa. 

        Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a execução das 
atividades definidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art. 10. (Redação dada pela Lei nº 
8.863, de 1994) 

        Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: 

        I - ser brasileiro; 

        II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

        III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

        IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante; 

        IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com 
funcionamento autorizado nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 

        VI - não ter antecedentes criminais registrados; e 

        VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

        Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos vigilantes 
admitidos até a publicação da presente Lei 

        Art. 17 - O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro na Delegacia Regional do 
Trabalho do Ministério do Trabalho, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios 
das situações enumeradas no artigo anterior. (Vide Medida Provisória nº 2.184, de 2001) 

        Parágrafo único - Ao vigilante será fornecida Carteira de Trabalho e Previdência Social, em que 
será especificada a atividade do seu portador. 
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        Art. 18 - O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço. 

        Art. 19 - É assegurado ao vigilante: 

        I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular; 

        II - porte de arma, quando em serviço; 

        III - prisão especial por ato decorrente do serviço; 

        IV - seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. 

        Art. 20 - Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão competente ou mediante 
convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, Territórios ou Distrito Federal: 

        Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante 
convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal: (Redação dada 
pela Lei 9.017, de 1995) 

        I - conceder autorização para o funcionamento: 

        a) das empresas especializadas em serviços de vigilância; 

        b) das empresas especializadas em transporte de valores; e 

        c) dos cursos de formação de vigilantes; 

        II - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados dos no inciso anterior; 

        Ill - aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste artigo as penalidades 
previstas no art. 23 desta Lei; 

        IV - aprovar uniforme; 

        V - fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes; 

        VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da Federação; 

        VII - fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos 
estabelecimentos financeiros; 

        VIII - autorizar a aquisição e a posse de armas e munições; e 

        IX - fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. 

        X - rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso I deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

        Parágrafo único - A competência prevista no inciso V deste artigo não será objeto de convênio. 

        Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I e V deste artigo não serão objeto de 
convênio. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        Art. 21 - As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade: 
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        I - das empresas especializadas; 

        II - dos estabelecimentos financeiros quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou 
mesmo quando contratarem empresas especializadas. 

        Art. 22 - Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar 
cassetete de madeira ou de borracha. 

        Parágrafo único - Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão também 
utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. 

       Art. 23 - As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem 
disposições desta Lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça, 
ou, mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, 
levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator: 

        I - advertência; 

        II - multa de até 40 (quarenta) vezes o maior valor de referência; 

        II - multa de quinhentas até cinco mil Ufirs: (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) 

        III - proibição temporária de funcionamento; e 

        IV - cancelamento do registro para funcionar. 

        Parágrafo único - Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos 
financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições. 

        Art. 24 - As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades 
aos preceitos desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que entrar em 
vigor o regulamento da presente Lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que 
comprovem essa adaptação. 

        Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data de sua publicação. 

        Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 27 - Revogam-se os Decretos-leis nº 1.034, de 21 de outubro de 1969, e nº 1.103, de 6 de 
abril de 1970, e as demais disposições em contrário. 

        Brasília, em 20 de junho de 1983; 162º da Independência e 95º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Abi-Ackel 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.6.1983 
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 ANEXO L –  Lei que altera o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.849/1980,  
de 1981. 

Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987. 

 

Altera dispositivos do Decreto-lei nº 200, de 
25 de fevereiro de 1967, modificado pelo 
Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 
1969, e pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21 de 
novembro de 1986, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei:  

        Art. 1º O Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei nº 900, de 29 
de setembro de 1969, e pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21 de novembro de 1986, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  

        I - o inciso II do art. 4º fica acrescido da seguinte alínea d, passando o atual § 1º a parágrafo 
único, na forma abaixo:  

       "Art. 4º ................................................................... 

II - ................................................................... 

          d) fundações públicas.  

 ................................................................... 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração 
Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência 
estiver enquadrada sua principal atividade."  

        II - o art. 5º fica acrescido de um inciso e um parágrafo, a serem numerados, respectivamente, 
como inciso IV e § 3º, na forma abaixo:  

"Art. 5º ................................................................... 

................................................................... 

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de 
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com 
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos 
órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e 
de outras fontes.  

................................................................... 

§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem 
personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes 
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aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às 
fundações."  

        Art. 2º São classificadas como fundações públicas as fundações que passaram a integrar a 
Administração Federal Indireta, por força do disposto no § 2º do art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21 de novembro de 1986.  
        Art. 3º As universidades e demais instituições federais de ensino superior, estruturadas sob a 
forma de autarquia ou de fundação pública, terão um Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnicos e administrativos, aprovado, 
em regulamento, pelo Poder Executivo, assegurada a observância do princípio da isonomia salarial e a 
uniformidade de critérios tanto para ingresso mediante concurso público de provas, ou de provas e 
títulos, quanto para a promoção e ascensão funcional, com valorização do desempenho e da titulação 
do servidor.  
        § 1º Integrarão o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos previsto 
neste artigo:  
        a) os cargos efetivos e empregos permanentes, estruturados em sistema de carreira, de acordo 
com a natureza, grau de complexidade e responsabilidade das respectivas atividades e as 
qualificações exigidas para o seu desempenho;  
        b) as funções de confiança, compreendendo atividades de direção, chefia e assessoramento.  
        § 2º O Poder Executivo estabelecerá, no regulamento mencionado no caput deste artigo, os 
critérios de reclassificação das funções de confiança, de transposição dos cargos efetivos e empregos 
permanentes integrantes dos atuais planos de classificação de cargos e empregos, bem como os de 
enquadramento dos respectivos ocupantes, pertencentes às instituições federais de ensino superior ali 
referidas, para efeito de inclusão no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos.  
        § 3º Os atuais servidores das autarquias federais de ensino superior, regidos pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, serão incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, sem prejuízo de sua permanência no respectivo regime jurídico, aplicando-se-
lhes o disposto no § 4º deste artigo.  
        § 4º A partir do enquadramento do servidor no Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos, cessará a percepção de qualquer retribuição nele não expressamente prevista.  
        § 5º O disposto neste artigo e seguintes aplica-se aos Centros Federais de Educação 
Tecnológica e aos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, subordinados ou vinculados ao 
Ministério da Educação.  
        Art. 4º A data-base e demais critérios para os reajustamentos de vencimentos e salários dos 
servidores das entidades a que se refere o art. 3º desta lei serão os estabelecidos para as instituições 
federais de ensino superior, estruturadas sob a forma de fundação.  
        Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo não se aplicarão aos servidores das 
autarquias de ensino superior, incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, os aumentos ou reajustamentos de vencimentos e salários concedidos aos servidores da 
Administração Federal.  
        Art. 5º Observado o disposto no caput do art. 3º, in fine , desta lei, os requisitos e normas sobre 
ingresso de pessoal nos empregos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, bem como sobre transferência ou movimentação, promoção e ascensão dos servidores 
nele incluídos serão fixados no regulamento a que se refere o mesmo artigo.  
        Art. 6º Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação entre os cargos, níveis 
salariais e demais vantagens do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de 
que trata esta lei, e os cargos, empregos, classes e referências salariais dos atuais planos de 
classificação e retribuição de cargos e empregos dos órgãos e entidades da Administração Federal.  
        Parágrafo único. Os professores Colaboradores das Universidades Fundacionais que tenham se 
habilitado através de processo seletivo de provas e títulos para ingresso na Instituição ficam 
enquadrados na Carreira do Magistério Superior, obedecidos os graus de suas respectivas titulações.  
        Art. 7º No prazo de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta lei, o Ministério da Educação, 
em conjunto com a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, adotará as 
providências necessárias à aprovação do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata o art. 3º desta lei.  
        Art. 8º O enquadramento de servidores no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de abril do corrente ano.  
        Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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        Art. 10 Revogam-se os §§ 2º e 3º do art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
nele incluídos pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21 de novembro de 1986, bem como o art. 2º do Decreto-
lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, e demais disposições em contrário.  
        Brasília, 10 de abril de 1987; 166º da Independência e 99º da República.  
JOSÉ SARNEY  
Jorge Bornhausen  
Aluizio Alves 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.4.1987. 
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ANEXO M –  Anexo I da Portaria nº 475/1987, que Classifica as Categorias 
Funcionais de que trata o Decreto nº 94.664/1987,  de 1987. 

ANEXOS À PORTARIA N, 475, DE 26 DE AGOSTO DE 
1987 

 
ANEXO I 

 
GRUPO NÍVEL SUPERIOR 

 
Subgrupo NS-O1 — Cargos que exigem escolaridade de graduação de duração curta: 

01. Engenheiro Operacional, 02. Tecnólogo/Formação, 03. Técnico de Cooperativismo.  
Subgrupo NS-02, Subgrupo NS-03 — Cargos que exigem escolaridade de graduação 

ou licenciatura de duração plena: 01. Administrador, 02. Advogado, 03. Analista de 
Sistemas, 04. Antropólogo, 05. Arqueólogo, 06. Arquiteto, 07. Arquivista, 08. Assistente 
Jurídico, 09. Assistente Social, 10. Astrônomo, 11. Auditor, 12. Bibliotecário/Documentalista, 
13. Biólogo, 14. Biomédico. 15. Cirurgião-Dentista, 16. Comunicólogo, 17. Contador, 18. 
Coreógrafo. 19. Decorador, 20. Desenhista Industrial. 21. Diretor de Espetáculo, 22. Di-
retor de Fotografia, 23. Diretor de Iluminação, 24. Diretor de Imagem, 25. Diretor de 
Produção, 26. Diretor de Programa, 27. Diretor de Som, 28. Economista, 29. Economista 
Doméstico, 30. Editor, 31. Enfermeiro, 32. Enfermeiro do Trabalho, 33. Engenheiro 
Agrimensor, 34. Engenheiro Agrônomo, 35. Engenheiro Civil/Especialidade, 36. Engenheiro 
de Controle de Qualidade, 37. Engenheiro de Produção, 38, Engenheiro Eletricista, 39. 
Engenheiro Eletrônico, 40. Engenheiro Florestal, 41. Engenheiro Mecânico/Especialidade, 42. 
Engenheiro Metalúrgico/Especialidade, 43. Engenheiro de Minas/Especialidade, 44. En-
genheiro Químico/Especialidade. 45. Engenheiro de Segurança do Trabalho, 46. Estatístico, 
47. Farmacêutico, 48. Farmacêutico Bioquímico, 49. Figurinista, 50. Filósofo, 51. Físico, 52. 
Fisioterapeuta, 53. Fonoaudiólogo, 54. Geógrafo, 55. Geólogo, 56. Historiador, 57. Jornalista, 
58. Matemático, 59. Médico. 60. Médico Veterinário, 61. Meteorologista, 62. Muscólogo, 63. 
Músico, 64. Músico-Terapeuta, 65. Nutricionista, 66. Oceanólogo, 67. Ortoptista, 68. 
Pedagogo/Habilitação, 69. Psicólogo, 70. Procurador, 71. Programador Cultural, 72. 
Programador Visual, 73. Publicitário, 74. Químico, 75. Redator, 76. Regente, 77. Restaurador/ 
Especialidade, 78. Relações Públicas, 79. Revisor de Textos, 80. Roteirista, 81. Sanitarista, 82. 
Secretário-Executivo, 83. Sociólogo, 84. Técnico Desportivo, 85. Técnico em Assuntos 
Educacionais, 86. Técnico em Artes Cênicas, 87. Terapeuta Ocupacional, 88. Teólogo, 89. 
Tradutor e Intérprete. 90. Zootecnista. 

 
 

GRUPO NÍVEL MÉDIO 
 

Subgrupo NM-O1 — 01. Afinador de Instrumentos Musicais, 02. Auxiliar Administrativo, 03. 
Auxiliar de Cenografia, 04. Auxiliar de Enfermagem, 05. Auxiliar de Figurino, 06. Auxiliar de 
Saúde, 07. Auxiliar de Topografia, 08. Auxiliar de Veterinária e Zootecnia, 09. Bombeiro, 10. 
Contramestre/Ofício, 11. Curvador de Tubos de Vidros (Hialotécnico), 12. Datilógrafo, 13. 
Detonador, 14. Digitador, 15. Discotecário, 16. Eletricista/Área, 17. Encadernador, 18. Fo-
tógrafo, 19. Fotogravador, 20. Fresador, 21. Guarda Florestal, 22. Impositor, 23. Impressor, 24. 
Laboratorista/Área, 25. Linotipista, 26. Mandrilador, 27. Mecânico/Área, 28. Motorista, 29. 
Operador de Caldeira, 30. Operador de Central Hidroelétrica, 31. Operador de Destilaria, 32. 
Operador de Estação de Tratamento d’Água, 33. Operador de Máquina Fotocompositora, 34. 
Operador de Teleimpressora, 35. Plainador de Metais, -36. Revisor de Provas Tipográficas, 37, 
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Tipógrafo, 38. Torneiro Mecânico, 39. Vidreiro, 40. Vigilante. Subgrupo NM-02 — 01. 
Aderecista, 02. Administrador de Edifícios, 03. Assistente de Alunos, 04. Assistente de 
Direção de Artes Cênicas, 05. Assistente de Produção de Artes Cênicas, 06. Camareiro de 
Espetáculo, 07. Cenotécnico, 08. Confeccionador de Instrumentos Musicais, 09. Contra-Regra, 
10. Costureiro de Espetáculo/Cenário, 11. Datilógrafo de Textos Gráficos, 12. Eletricista de 
Espetáculo, 13. Locutor, 14. Maquinista de Artes Cênicas, 15. Mestre/Oficio, 16. Operador de 
Gerador de Caracteres, 17. Operador de Luz, 18. Operador de Radiotelecomunicações, 19. 
Programador de Rádio e Televisão, 20. Recreacionista, 21. Sonoplasta. Subgrupo NM-03 — 
01. Almoxarife, 02. Auxiliar Técnico de Processamento de Dados. 03. Instrumentador 
Cirúrgico, 04. Operador de Computador, 05. Produtor Artístico, 06. Taxidermista, 07. Técnico 
em Anatomia e Necropsia, 08. Técnico em Aqüicultura, 09. Técnico em Audiovisual, 10. 
Técnico em Equipamentos Médico-Odontológicos, 11. Técnico em Estatística, 12. Técnico em 
Herbário, 13. Técnico em Microfilmagem, 14. Técnico em Ótica, 15. Técnico em Piscicultura, 
16. Técnico em Restauração, 17, Técnico em Som, 18. Técnico em Telefonia 19. Transcritor 
de Sistema Braille. Subgrupo NM-04 — 01. Assistente em Administração, 02. Cinegrafista, 
03. Desenhista Projetista, 04. Desenhista Técnico/Especialidade, 05. Editor de Video-Teipe, 
06. Jornalista Diagramador, 07. Montador de Filme, 08. Operador de Câmera de Televisão, 09. 
Operador de Mesa de Corte, 10. Programador de Computador, 11. Revisor de Textos Braille, 
12. Técnico em Aerofotogrametria, 13. Técnico em Agrimensura, 14. Técnico em 
Agropecuária, 15. Técnico em Alimentos e Laticínios, 16. Técnico em Arquivo, 17. Técnico 
em Artes Gráficas. 18. Técnico em Cartografia. 19. Técnico em Cinematografia, 20. Técnico 
em Contabilidade, 21 - Técnico em Curtume e Tanagem, 22. Técnico em Economia 
Doméstica, 23. Técnico em Edificações, 24. Técnico em Educação Física, 25. Técnico em 
Eletricidade, 26. Técnioo em Eletromecânica, 27. Técnico em Eletrônica, 28. Técnico em 
Eletrotécnica, 29. Técnico em Enfermagem, 30. Técnico de Enfermagem do Trabalho, 31. 
Técnico em Enologia, 32. Técnico em Estrada, 33. Técnico em Farmácia, 34. Técnico em 
Geologia, 35. Técnico em Higiene Dental, 36. Técnico em Hidrologia, 37. Técnico em 
Instrumentação, 38. Técnico de Laboratório/Área, 39. Técnico em Manutenção de 
Áudio/Vídeo, 40. Técnico em Mecânica, 41. Técnico em Metalurgia, 42. Técnico em 
Meteorologia, 43. Técnico em Mineração, 44. Técnico em Móveis e Esquadrias, 45. Técnico 
em Música, 46. Técnico em Nutrição e Dietética, 47. Técnico em Ortóptica, 48. Técnico em 
Prótese Dentária, 49. Técnico em Química, 50. Técnico em Radiologia, 51. Técnico em 
Reabilitação ou Fisioterapia, 52. Técnico em Refrigeração e Ar-Condicionado, 53. Técnico em 
Saneamento, 54. Técnico em Secretariado, 55. Técnico em Segurança do Trabalho, 56. 
Técnico em Suporte de Sistemas Computacionais, 57. Técnico em Telecomunicações, 58. 
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais. 59. Visitador Sanitário. 
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 ANEXO N –  Lei que altera a Lei nº 7.102/1983,  de 1981. 
Presidência da República 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.863, DE 28 DE MARÇO DE 1994. 

 Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 
1983. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

        Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º O art. 10 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 10. São considerados como segurança privada 
as atividades desenvolvidas em prestação de serviços 
com a finalidade de: 

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições 
financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou 
privados, bem como a segurança de pessoas físicas; 

II - realizar o transporte de valores ou garantir o 
transporte de qualquer outro tipo de carga." 

        Art. 2º Acrescente-se ao art. 10 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, os seguintes §§ 2º, 3º, 
4º, 5º e 6º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 

"Art. 10. ............................................................... 

§ 1º ................................................................. 

§ 2º As empresas especializadas em prestação de 
serviços de segurança, vigilância e transporte de 
valores, constituídas sob a forma de empresas 
privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do 
caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício 
das atividades de segurança privada a pessoas; a 
estabelecimentos comerciais, industriais, de 
prestação de serviços e residências; a entidades sem 
fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas. 

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos 
dela decorrentes e pelas disposições da legislação 
civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as 
empresas definidas no parágrafo anterior. 

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico 
diverso da vigilância ostensiva e do transporte de 
valores, que utilizem pessoal de quadro funcional 
próprio, para execução dessas atividades, ficam 
obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e 
demais legislações pertinentes. 
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§ 5º (Vetado). 

§ 6º (Vetado). 

        Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o 
empregado contratado para a execução das 
atividades definidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 
3º e 4º do art. 10." 

       Art. 4º O inciso IV do art. 16 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16. ................................................................ 

........................................................................ 

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de 
vigilante, realizado em estabelecimento com 
funcionamento autorizado nos termos desta lei." 

        Art. 5º Acrescente-se ao art. 20 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, o seguinte inciso X: 

"Art. 20 ................................................................. 

........................................................................ 

X - rever anualmente a autorização de funcionamento 
das empresas elencadas no inciso I deste artigo." 

        Art. 6º As pessoas físicas e jurídicas, motivo desta lei, terão prazo de cento e vinte dias para se 
adaptarem às suas disposições, sob pena da aplicação das penalidades previstas no art. 23 da Lei nº 
7.102, de 20 de junho de 1983. 
        Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
        Brasília, 28.de março de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
ITAMAR FRANCO 
Maurício Corrêa 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.3.1994 
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 ANEXO O –  Lei que dispõe sobre a extinção de cargos,  de 1998. 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.632, DE 7 DE MAIO DE 1998 

 
Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providências. 

        Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.606-20, de 
1998, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 
PRESIDENTE, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte Lei: 

        Art.1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e entidades relacionados no Anexo I 
desta Medida Provisória ficam extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo II, passam a 
integrar Quadro em Extinção. 

        Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando ocorrer a sua vacância, nos termos 
do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os 
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção. 

        Art. 2º As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em extinção, constantes dos 
Anexos desta Lei, poderão ser objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em 
regulamento. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades de Motorista e Motorista Oficial. 

        Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na medida Provisória nº 1.606-19, de 2 
de abril de 1998. 

        Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 7 de maio de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.5.1998 
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 ANEXO P –  Lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino,  
de 2005. 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005. 

 

Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o Fica estruturado o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
composto pelos cargos efetivos de técnico-administrativos e de técnico-marítimos de que trata a Lei no 
7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no § 5o do art. 15 desta Lei. 

        § 1o Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de 
pessoal das Instituições Federais de Ensino. 

        § 2o O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreira é o instituído pela Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, observadas as disposições desta Lei. 

        Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são consideradas Instituições Federais de Ensino os órgãos e 
entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade-fim o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema 
Federal de Ensino. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

        Art. 3o A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará os seguintes princípios e diretrizes: 

        I - natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; 

        II - dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as 
competências específicas decorrentes; 

        III - qualidade do processo de trabalho; 

        IV - reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de 
ensino, de pesquisa e de extensão; 

        V - vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições; 
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        VI - investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público; 

        VII – desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais; 

        VIII - garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, 
nesta incluída a educação formal;  

        IX - avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico, realizada 
mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do 
trabalho e nas expectativas dos usuários; e 

        X - oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 
assistência, respeitadas as normas específicas. 

        Art. 4o Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de 
pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu 
redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: 

        I - demandas institucionais; 

        II - proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários; 

        III - inovações tecnológicas; e 

        IV - modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição. 

        Parágrafo único. Os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação 
deverão ser redistribuídos para as Instituições Federais de Ensino para atender às suas necessidades, 
de acordo com as variáveis indicadas nos incisos I a IV deste artigo e conforme o previsto no inciso I 
do § 1o do art. 24 desta Lei.  

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

        Art. 5o Para todos os efeitos desta Lei, aplicam-se os seguintes conceitos: 

        I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento 
profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade;  

        II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do 
requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, 
formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições; 

        III - padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função 
do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; 

        IV - cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
são cometidas a um servidor; 

        V - nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento 
em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, 
realizada após o ingresso; 
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        VI - ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades 
afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política 
de desenvolvimento de pessoal; e 

        VII - usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que 
usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 

        Art. 6o O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 4 (quatro) 
níveis de capacitação cada e 39 (trinta e nove) padrões de vencimento básico, justapostos com 
intervalo de 1 (um) padrão entre os níveis de capacitação e 2 (dois) padrões entre os níveis de 
classificação, conforme Anexo I desta Lei. 

        Art. 7o Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação, A, B, 
C, D e E, de acordo com o disposto no inciso II do art. 5o e no Anexo II desta Lei.  

        Art. 8o São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das 
atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas 
respectivas especificações: 

        I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo 
ao ensino; 

        II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à 
pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino; 

        III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que 
a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 

        § 1o As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente 
organizacional. 

        § 2o As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento. 

CAPÍTULO V 

DO INGRESSO NO CARGO E DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO 

        Art. 9o O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1o (primeiro) nível 
de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de 
provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência estabelecidas no Anexo II desta Lei. 

        § 1o O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, 
organizado em 1 (uma) ou mais fases, bem como incluir curso de formação, conforme dispuser o 
plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira.  

        § 2o O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de 
escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e 
classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente 
organizacional ao qual serão destinadas as vagas. 
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        Art. 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de 
nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por 
Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.  

        § 1o Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo 
cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de 
capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima 
exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses, nos termos da tabela constante do Anexo III 
desta Lei. 

        § 2o Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento 
imediatamente subseqüente, a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente 
resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de 
capacitação. 

        § 3o O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação Profissional será posicionado no nível 
de capacitação subseqüente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento na mesma 
posição relativa a que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o 
padrão inicial do novo nível de capacitação. 

        § 4o No cumprimento dos critérios estabelecidos no Anexo III desta Lei, é vedada a soma de 
cargas horárias de cursos de capacitação. 

        § 5o A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de 
nível de classificação. 

        Art. 11. Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior 
ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.  

        Art. 12. O Incentivo à Qualificação será devido após 4 (quatro) anos de efetivo exercício no cargo 
e terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma 
do Anexo IV desta Lei, observados os seguintes parâmetros: 

        I - a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional 
de atuação do servidor ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação do que em 
área de conhecimento com relação indireta; e 

        II - a obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando 
excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será 
considerada, para efeito de pagamento do Incentivo à Qualificação, como conhecimento relacionado 
diretamente ao ambiente organizacional. 

        § 1o Os percentuais do Incentivo à Qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos 
respectivos proventos de aposentadoria e pensão. 

        § 2o O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos da aposentadoria e as pensões 
quando os certificados dos cursos considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos no período 
em que o servidor estiver em atividade. 

        § 2o O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões 
quando os certificados considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se 
deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. (Redação dada pela Lei nº 11.233, de 2005) 

        § 3o Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de 
conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e 
processos de validação dos certificados e títulos, observadas as diretrizes previstas no § 2o do art. 24 
desta Lei. 
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CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO 

        Art. 13. A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira será composta do vencimento 
básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e 
nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta Lei e das 
demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 

        Parágrafo único. Os integrantes do Plano de Carreira não farão jus à Gratificação Temporária - 
GT, de que trata a Lei no 10.868, de 12 de maio de 2004, e à Gratificação Específica de Apoio 
Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, de que trata a 
Lei no 10.908, de 15 de julho de 2004. 

        Art. 14. A tabela de valores dos padrões de vencimento encontra-se definida no Anexo I desta 
Lei, sendo constante a diferença percentual entre um padrão de vencimento e o seguinte. 

        Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo incidirão os 
reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 

CAPÍTULO VII 

DO ENQUADRAMENTO 

        Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a Tabela de 
Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. 

        § 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 
(noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-se: 

        I - o posicionamento inicial no Nível de Capacitação I do nível de classificação a que pertence o 
cargo; e 

        II - o tempo de efetivo exercício no serviço público federal, na forma do Anexo V desta Lei. 

        § 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo resultar em vencimento 
básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da 
Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais 
de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da 
diferença como parcela complementar, de caráter temporário. 

        § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será considerada para todos os 
efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será absorvida por ocasião da 
reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação 
da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. 

        § 4o O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que 
possua será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no art. 26, inciso III, e no 
Anexo III desta Lei, bem como a adequação das certificações ao Plano de Desenvolvimento dos 
Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, previsto no art. 24 desta 
Lei. 

        § 5o Os servidores redistribuídos para as Instituições Federais de Ensino serão enquadrados no 
Plano de Carreira no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei. 
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        Art. 16. O enquadramento dos cargos referido no art. 1o desta Lei dar-se-á mediante opção 
irretratável do respectivo titular, a ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da 
vigência desta Lei, na forma do termo de opção constante do Anexo VI desta Lei. 

        Parágrafo único. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro em 
extinção submetido à Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, cujo cargo será transformado em cargo 
equivalente do Plano de Carreira quando vagar. 

        Art. 17. Os cargos vagos dos grupos Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo do Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 
1987, ficam transformados nos cargos equivalentes do Plano de Carreira de que trata esta Lei. 

        Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em 
carreira, redistribuídos para as Instituições Federais de Ensino, até a data da publicação desta Lei, 
serão transformados nos cargos equivalentes do Plano de Carreira de que trata esta Lei. 

        Art. 18. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes 
do Plano de Carreira, observados os seguintes critérios e requisitos: 

        I - unificação, em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade, dos cargos de 
denominações distintas, oriundos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, do Plano de Classificação de Cargos - PCC e de planos correlatos, cujas atribuições, 
requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para 
ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino; 

        II - transposição aos respectivos cargos, e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida a 
correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que 
for enquadrado; e 

        III - posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível 
de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de 
enquadramento estabelecidos por esta Lei. 

        Art. 19. Será instituída em cada Instituição Federal de Ensino Comissão de Enquadramento 
responsável pela aplicação do disposto neste Capítulo, na forma prevista em regulamento. 

        § 1o O resultado do trabalho efetuado pela Comissão de que trata o caput deste artigo será objeto 
de homologação pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino. 

        § 2o A Comissão de Enquadramento será composta, paritariamente, por servidores integrantes do 
Plano de Carreira da respectiva instituição, mediante indicação dos seus pares, e por representantes 
da administração superior da Instituição Federal de Ensino. 

        Art. 20. Para o efeito de subsidiar a elaboração do Regulamento de que trata o inciso III do art. 26 
desta Lei, a Comissão de Enquadramento relacionará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o Incentivo à Qualificação e a ser 
enquadrados no nível de capacitação, nos termos dos arts. 11, 12 e 15 desta Lei. 

        Art. 21. O servidor terá até 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação dos atos de 
enquadramento, de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 15 desta Lei, para interpor recurso na Comissão 
de Enquadramento, que decidirá no prazo de 60 (sessenta) dias. 

        Parágrafo único. Indeferido o recurso pela Comissão de Enquadramento, o servidor poderá 
recorrer ao órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. 

CAPÍTULO VIII 
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao 
Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do 
Plano de Carreira, cabendo-lhe, em especial:  

        I - propor normas regulamentadoras desta Lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, 
capacitação e avaliação de desempenho; 

        II - acompanhar a implementação e propor alterações no Plano de Carreira; 

        III - avaliar, anualmente, as propostas de lotação das Instituições Federais de Ensino, conforme 
inciso I do § 1o do art. 24 desta Lei; e 

        IV - examinar os casos omissos referentes ao Plano de Carreira, encaminhando-os à apreciação 
dos órgãos competentes. 

        § 1o A Comissão Nacional de Supervisão será composta, paritariamente, por representantes do 
Ministério da Educação, dos dirigentes das IFES e das entidades representativas da categoria.  

        § 2o A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da 
Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento. 

        § 3o Cada Instituição Federal de Ensino deverá ter uma Comissão Interna de Supervisão do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação composta por servidores 
integrantes do Plano de Carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua 
implementação no âmbito da respectiva Instituição Federal de Ensino e propor à Comissão Nacional 
de Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento.  

        Art. 23. Aplicam-se os efeitos desta Lei: 

        I - aos servidores aposentados, aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no art. 
10 desta Lei; 

        II - aos titulares de empregos técnico-administrativos e técnico-marítimos integrantes dos quadros 
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de 
gestão dos cargos e de capacitação e aos efeitos financeiros da inclusão e desenvolvimento na Matriz 
Hierárquica e da percepção do Incentivo à Qualificação, vedada a alteração de regime jurídico em 
decorrência do disposto nesta Lei.  

        Art. 24. O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino 
contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, observados os princípios 
e diretrizes do art. 3o desta Lei.  

        § 1o O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira deverá conter: 

        I - dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação de 
vagas que contemplem a diversidade da instituição; 

        II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e 

        III - Programa de Avaliação de Desempenho. 

        § 2o O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira será elaborado com base 
em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento, no prazo de 100 (cem) dias, a contar da 
publicação desta Lei.  
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        § 3o A partir da publicação do regulamento de que trata o § 2o deste artigo, as Instituições 
Federais de Ensino disporão dos seguintes prazos:  

        I - 90 (noventa) dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de 
Carreira; 

        II – 180 (cento e oitenta) dias para formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento; e  

        III – 360 (trezentos e sessenta) dias para o início da execução do programa de avaliação de 
desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos modelos de 
alocação de vagas. 

        § 4o Na contagem do interstício necessário à Progressão por Mérito Profissional, será aproveitado 
o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão processada segundo os 
critérios vigentes até a data da publicação desta Lei e aplicáveis ao Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos e a data em que tiver sido feita a implantação do programa de 
avaliação de desempenho, previsto neste artigo, em cada Instituição Federal de Ensino. 

        Art. 25. O Ministério da Educação, no prazo de 12 (doze) meses a contar da publicação desta Lei, 
promoverá avaliação e exame da política relativa a contratos de prestação de serviços e à criação e 
extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino.  

        Art. 26. O Plano de Carreira, bem como seus efeitos financeiros, será implantado gradualmente, 
na seguinte conformidade: 

        I - incorporação das gratificações de que trata o § 2o do art. 15 desta Lei, enquadramento por 
tempo de serviço público federal e posicionamento dos servidores no 1o (primeiro) nível de 
capacitação na nova tabela constante no Anexo I desta Lei, com início em 1o de março de 2005; 

        II - implantação de nova tabela de vencimentos constante no Anexo I-B desta Lei, em 1o de 
janeiro de 2006; e  

        III - implantação do Incentivo à Qualificação e a efetivação do enquadramento por nível de 
capacitação, a partir da publicação do regulamento de que trata o art. 11 e o § 4o do art. 15 desta Lei.  

        Parágrafo único. A edição do regulamento referido no inciso III do caput deste artigo fica 
condicionada ao cumprimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000.  

        Art. 26-A. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de cargo do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação poderá afastar-se de suas funções para 
prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, 
com ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a 4 (quatro) anos. 
(Incluído pela Lei nº 11.233, de 2005) 

        Parágrafo único.  O afastamento de que trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente 
máximo da IFE e deverá estar vinculado a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente 
definidos. (Incluído pela Lei nº 11.233, de 2005) 

        Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 12 de janeiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Nelson Machado 
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ANEXO  II 
(Redação dada pela Lei nº 11.233 de 2005 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO E REQUISITOS PARA INGRESSO 

CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
NÍVEL DE  DENOMINAÇÃO DO REQUISITOS PARA INGRESSO 

CLASSIFICAÇÃO CARGO ESCOLARIDADE OUTROS 
A Assistente de Estúdio Fundamental Incompleto   
B Açougueiro Fundamental Incompleto Experiência de 6 meses 
C Aderecista Médio completo Experiência 24 meses 
D Vigilante Fundamental Completo e 

curso de formação 
Experiência 12 meses 

E Administrador Curso Superior em 
Administração   
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 ANEXO Q  –  Decreto que estabelece procedimentos relativos as Lei nº 
11.091/2005, de 2006. 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.824, DE 29 DE JUNHO DE 2006. 

 

Estabelece os procedimentos para a concessão do 
Incentivo à Qualificação e para a efetivação do 
enquadramento por nível de capacitação dos 
servidores integrantes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 
2005. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11, no § 3o do art. 12 e no § 4o do art. 15 da Lei no 
11.091, de 12 de janeiro de 2005, 

 DECRETA: 

Art. 1o  O Incentivo à Qualificação será concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos 
instituidores de pensão com base no que determina a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e no 
estabelecido neste Decreto. 

§ 1o  A implantação do Incentivo à Qualificação dar-se-á com base na relação dos servidores 
habilitados de que trata o art. 20 da Lei no 11.091, de 2005, considerados os títulos obtidos até 28 de 
fevereiro de 2005, que será homologada pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino - IFE. 

§ 2o  Após a implantação, o servidor que atender ao critério de tempo de efetivo exercício no 
cargo, estabelecido no art. 12 da Lei no 11.091, de 2005, poderá requerer a concessão do Incentivo à 
Qualificação, por meio de formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma de 
educação formal em nível superior ao exigido para ingresso no cargo de que é titular. 

§ 3o  A unidade de gestão de pessoas da IFE deverá certificar se o curso concluído é direta ou 
indiretamente relacionado com o ambiente organizacional de atuação do servidor, no prazo de trinta 
dias após a data de entrada do requerimento devidamente instruído. 

§ 4o  O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do ato de concessão, 
com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento na IFE. 

§ 5o  No estrito interesse institucional, o servidor poderá ser movimentado para ambiente 
organizacional diferente daquele que ensejou a percepção do Incentivo à Qualificação. 

§ 6o  Caso o servidor considere que a movimentação possa implicar aumento do percentual de 
Incentivo à Qualificação, deverá requerer à unidade de gestão de pessoas, no prazo de trinta dias, a 
contar da data de efetivação da movimentação, a revisão da concessão inicial. 

§ 7o  Na ocorrência da situação prevista no § 6o, a unidade de gestão de pessoas deverá 
pronunciar-se no prazo de trinta dias a partir da data de entrada do requerimento do servidor, sendo 
que, em caso de deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato de 
movimentação. 

§ 8o  Em nenhuma hipótese poderá haver redução do percentual de Incentivo à Qualificação 
percebido pelo servidor. 
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§ 9o  Os percentuais para a concessão do Incentivo à Qualificação são os constantes do Anexo I. 

Art. 2o  Os ambientes organizacionais de atuação do servidor no âmbito das IFE vinculadas ao 
Ministério da Educação são os estabelecidos no Anexo II. 

Art. 3o  As áreas de conhecimento dos cursos de educação formal diretamente relacionados a 
cada um dos ambientes organizacionais são as constantes do Anexo III. 

Art. 4o  No enquadramento dos servidores ativos, dos aposentados e dos instituidores de pensão 
no nível de capacitação correspondente às certificações apresentadas, deverão ser observadas as 
cargas horárias definidas no Anexo III da Lei no 11.091, de 2005, e a correlação entre o conteúdo do 
curso e as atividades que definem o ambiente organizacional de atuação do servidor. 

§ 1o  A definição dos cursos de capacitação que não sejam de educação formal e que guardem 
relação direta com os ambientes organizacionais será disciplinada em ato do Ministro de Estado da 
Educação. 

§ 2o  O enquadramento no nível de capacitação dar-se-á com base na relação dos servidores 
habilitados de que trata o § 1o do art. 1o. 

Art. 5o  Para efeito do enquadramento no nível de capacitação, serão considerados os 
certificados dos cursos de capacitação obtidos durante o período em que o servidor esteve em 
atividade no serviço público federal até o dia 28 de fevereiro de 2005, nos termos do § 1o do art. 10 da 
Lei no 11.091, de 2005. 

§ 1o  Os certificados de capacitação obtidos após o dia 28 de fevereiro de 2005 serão 
considerados para o desenvolvimento do servidor na Carreira, observado o estabelecido nos §§ 1o e 
3o do art. 10 da Lei no 11.091, de 2005. 

§ 2o  Para efeito de concessão da primeira progressão por capacitação aos servidores 
enquadrados nos termos do § 4o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, deverá ser respeitado o 
interstício de dezoito meses contados a partir de 1o de março de 2005. 

§ 3o  Para as demais concessões de progressão por capacitação, deverá ser observado o mesmo 
interstício contado da última progressão concedida ao servidor nos termos do § 1o do art. 10 da Lei no 
11.091, de 2005. 

Art. 6o  O enquadramento dos servidores no nível de capacitação deverá ser objeto de 
homologação pelo colegiado superior da IFE. 

§ 1o  O ato de homologação deverá ser publicado no boletim interno da IFE. 

§ 2o  O servidor terá trinta dias, a partir da publicação do ato de homologação, para interpor 
recurso à Comissão de Enquadramento instituída na forma do art. 19 da Lei no 11.091, de 2005, que 
decidirá no prazo de sessenta dias. 

§ 3o  Indeferido o recurso pela Comissão de Enquadramento, o servidor poderá recorrer ao 
colegiado superior da IFE. 

Art. 7o  Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento no nível de capacitação de que 
trata o art. 5o dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2006 e os da implantação do Incentivo à 
Qualificação de que trata o § 1o do art. 1o, a partir de 1o de julho de 2006. 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
Paulo Bernardo Silva 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.6.2006 

ANEXO II 

Ambientes organizacionais  

1. Administrativo 

Descrição do ambiente organizacional:  

Gestão administrativa e acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação de projetos 
e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, orçamento, finanças, material, 
patrimônio, protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento de pessoal, saúde do trabalhador, 
higiene e segurança no trabalho, assistência à comunidade interna, atendimento ao público e serviços 
de secretaria em unidades acadêmicas e administrativas. 

Atividades nessas áreas: 
•     
Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos. 
•    Realização de estudos de viabilidade econômica e social. 
•    Realização de atividades em assistência, assessoria, fiscalização, perícia, auditoria e suporte 

técnico-administrativo a projetos e atividades. 
•    Realização de coleta e tratamento de dados. 
•    Pesquisa de preços e compras de bens e serviços. 
•    Recepção, armazenamento, controle e distribuição de materiais. 
•    Planejamento, execução, controle e avaliação nas áreas financeira e orçamentária. 
•    Acompanhamento e análise na formalização de contratos. 
•    Identificação, tombamento, controle, expedição de normas de uso e movimentação de 

patrimônio. 
•    Registro e controle dos assentamentos funcionais. 
•    Elaboração, operação e controle do sistema de pagamento de pessoal. 
•    Recrutamento e seleção de pessoal. 
•    Elaboração, execução e avaliação da política de desenvolvimento de pessoas e dos 

programas de capacitação e de avaliação de desempenho. 
•    Análise de ocupações e profissões. 
•    Proposição e operacionalização de modelos para definição do quadro de pessoal e a sua 

distribuição nas diversas áreas da instituição. 
•    Análise, identificação e reformulação dos fluxos e rotinas de trabalho. 
•    Planejamento e implantação de novas tecnologias de trabalho. 
•    Elaboração de manuais, catálogos e normas de rotinas administrativas. 
•    Realização de estudos e análises da legislação de pessoal, orçamentária, acadêmica e 

patrimonial. 
•    Assessoramento aos diversos setores da instituição no atendimento de diligências internas e 

externas. 
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•    Planejamento e elaboração de planos de auditoria. 
•    Assistência administrativa às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
•    Levantamento de dados estatísticos referentes a alunos, ingressos e egressos. 
•    Organização, coordenação e controle do processo de seleção e matrícula de alunos. 
•    Organização, coordenação e controle das atividades de pesquisa e extensão. 
•    Organização e coordenação das atividades de planejamento da instituição e de suas 

unidades. 
•    Identificação de indicadores do alcance de marcas e objetivos. 
•    Supervisão quanto à observância de normas institucionais. 
•    Planejamento e acompanhamento à assistência médica e odontológica emergencial. 
•    Identificação, avaliação e proposição de políticas de assistência à comunidade interna. 
•    Realização de atividades que propiciem a melhoria da qualidade de vida na instituição. 
•    Elaboração de política de assistência a portadores de deficiência. 
•    Definição de políticas de integração dos indivíduos à comunidade interna. 
•    Desenvolvimento de políticas de integração ou reintegração social. 
•    Estabelecimento de políticas de reabilitação profissional. 
•    Elaboração e implementação de políticas de assistência estudantil. 
•    Realização de exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores. 
•    Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações.  
•    Proposição e aferição dos indica 
dores dos aspectos de higiene e segurança no trabalho e correção dos problemas encontrados. 
•    Elaboração de projetos de construção e adaptação de equipamentos de trabalho. 
•    Realização de inquéritos sanitários, de doenças profissionais, de lesões traumáticas e 

estudos epidemiológicos.  
•    Inspeção dos locais de trabalho. 
•    Elaboração de laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e 

condições de insalubridade e periculosidade. 
•    Elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição. 
•    Análise, acompanhamento e fiscalização da implantação e da execução de sistemas 

financeiros e contábeis.  
•    Execução dos serviços de auditoria e auditagem.  
•    Estabelecimento do programa de auditoria.  
•    Acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial.  
•    Emissão de pareceres sobre matérias de natureza orçamentária, financeira e patrimonial. 
•    Planejamento, organização e coordenação de serviços de secretaria.  
•    Assistência e assessoramento às direções. 
•    Coleta de informações. 
•    Redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro. 
•    Taquigrafia e transcrição de ditados, discursos, conferências, palestras, explanações e 

reuniões, inclusive em idioma estrangeiro.  
•    Recebimento, orientação e encaminhamento do público. 
•    Controle de entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho. 
•    Atendimento, informações e esclarecimentos ao público. 
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•    Abertura e fechamento das dependências dos prédios. 
•    Recebimento e transmissão de mensagens telefônicas e fax.  
•    Elaboração de normas de protocolo da instituição. 
•    Recebimento, coleta e distribuição de correspondência, documentos, mensagens, 

encomendas, volumes e outros, interna e externamente. 
•    Reprodução de documentos administrativos. 

•    Outras atividades de mesma natureza. 

2. Infra-estrutura 

Descrição do ambiente organizacional:  

Planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de construção, 
manutenção, conservação e limpeza de prédios, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, 
equipamentos, parques e jardins, segurança, transporte e confecção de roupas e uniformes. 

Atividades nessas áreas: 
•    Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos. 
•    Realização de estudos de viabilidade econômica e social. 
•    Realização de atividades em assistência, assessoria, fiscalização, perícia e suporte técnico-

administrativos a projetos e atividades. 
•    Realização de coleta e tratamento de dados. 
•    Elaboração do plano diretor da instituição. 
•    Execução e manutenção de instalações hidro-sanitárias, de redes de água e esgoto, 

elétricas e telefônicas. 
•    Identificação do tipo de solo e levantamento topográfico. 
•    Zoneamento e ocupação da área física. 
•    Execução de obras de infra-estrutura e drenagem. 
•    Realização de obras civis. 
•    Especificação de materiais.  
•    Realização da manutenção preventiva e corretiva, de edificações, veículos, móveis, 

utensílios, máquinas e equipamentos. 
•    Identificação da necessidade de área física, veículos, móveis, utensílios, máquinas e 

equipamentos para especificação de compras. 
•    Instalação, ajuste e calibração de máquinas e equipamentos. 
•    Instalação de painéis de comandos eletro-eletrônicos. 
•    Preparação, conservação e limpeza de jardins e áreas externas e execução de obras 

paisagísticas. 
•    Manuseio de adubos, sementes e defensivos. 
•    Preparação e manuseio de mudas. 
•    Instalação de sistemas de irrigação e drenagem.  
•    Seleção, separação, lavagem, esterilização, passagem, acondicionamento e distribuição de 

peças de vestuário, roupas de cama e mesa, materiais esportivos e outros. 
•    Limpeza de prédios e instalações.  
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•    Remoção de entulhos de lixo. 
•    Coleta seletiva de lixo. 
•    Movimentação de móveis e equipamentos. 
•    Abastecimento dos setores com materiais de higiene e limpeza. 
•    Especificação, confecção e distribuição de peças de vestuário, roupa de cama e mesa. 
•    Programação e controle do uso da frota.  
•    Fornecimento de serviço de transporte em apoio às atividades administrativas, de ensino, 

pesquisa e extensão. 
•    Transporte de pessoas e cargas orgânicas e inorgânicas. 
•    Especificação e orientação para a compra de novos veículos. 
•    Especificação e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota. 
•    Elaboração dos planos de segurança e normas reguladoras da segurança na 

instituição. 
•    Realização de operações preventivas contra acidentes. 
•    Instalação, vistoria e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. 
•    Aplicação de primeiros socorros.  
•    Condução de veículos automotores e máquinas. 
•    Remoção de vítimas ou bens atingidos. 
•    Execução de atividades de defesa patrimonial. 
•    Investigações e registro das anormalidades. 
•    Registro de ocorrências de sinistros, desvios, furtos, roubos ou invasões. 
•    Atuação em postos de segurança instalados nas entradas, portarias e vias de acesso. 
•    Confecção, recuperação e modificação de móveis. 
•    Especificação e orientação à compra de máquinas e ferramentas. 
•    Vistoria e manutenção de móveis. 
•    Operação de caldeiras, hidroelétricas e estações de água e esgotos. 
•    Execução e controle de mensagens recebidas e expedidas. 
•    Operação de mesa telefônica. 
•    Coleta e registro de ligações. 

•    Outras atividades de mesma natureza. 

                                                 
 


