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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

 
OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 107/2022/CGGC/PRES-FUNDACENTRO

São Paulo, 25 de abril de 2022.

 
Ao Sr.
HAROLD VANN HALLEN FONTES
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Subsecretaria de Assuntos Corpora�vos 
Secretaria Execu�va
Ministério do Trabalho e Previdência
 
 
 
Assunto: Fortalecimento da Capacidade Ins�tucional - Solicitação de concurso público
 
Referência: Processo nº 10135.100091/2022-24
 
 

Prezado Senhor,

 

Em atendimento à solicitação referente ao Processo nº 10135.100091/2022-24
encaminhamos solicitação de vagas para concurso público (Nota Técnica 4 ID 0152353, Formulário
ID 0151913, Planilha ID 0148998)  e processo sele�vo simplificado nos moldes do Decreto nº 4.748, de 16
de junho de 2003, com vistas à contratação de profissionais por tempo determinado (Nota Técnica 5 ID
0152354, Formulário 0151914, Planilha ID 0152193).

Seguimos à disposição e colocamo-nos à disposição.

 

Respeitosamente.

 

ROBERTA GRANJA GONZAGA

Coordenadora de Gestão de Pessoas

(assinado eletronicamente)

 

 

DIEGO FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA

Coordenador-Geral de Gestão Corpora�va

(assinado eletronicamente)
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Documento assinado eletronicamente por Diego Fernando Ferreira de Oliveira, Coordenador(a)-
Geral, em 26/04/2022, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Granja Gonzaga, Coordenador(a), em
26/04/2022, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0152368 e
o código CRC 2D1A5E1E.

Rua Capote Valente, 710, - Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05409-002 
Telefone: - h�ps://www.gov.br/fundacentro/pt-br

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 47648.000340/2022-11 SEI nº 0152368

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/CGGC/PRES

PROCESSO Nº 47648.000340/2022-11

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1. A presente NOTA TÉCNICA tem o obje�vo de embasar e jus�ficar a proposta de solicitação de reposição e ampliação do
quadro de servidores por meio de concurso público para o provimento de cargos efe�vos da Carreira de Ciência e Tecnologia,
regulamentada pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, para a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
Fundacentro, permi�ndo assim, a recuperação da sua capacidade de estudos, pesquisa e difusão de informações sobre o impacto das
condições de trabalho na segurança e saúde dos trabalhadores.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

2.1. Ressalta-se que apesar da crise atual, o crescimento econômico brasileiro no início do século 21 e o crescimento demográfico
propiciou a incorporação de um grande con�ngente de pessoas no mundo do trabalho, resgatando parcela de uma enorme dívida social,
visto que até então poucos �veram acesso às riquezas geradas no processo produ�vo.

2.2. Nesse contexto, cabe salientar que as condições de segurança e saúde no trabalho apresentaram melhoras, fruto de uma
polí�ca negociada com as partes interessadas e de uma ação consistente de fiscalização. Entretanto, as melhorias estão restritas em grande
parte, a empresas de maior porte; persistem condições de saúde e segurança inadequadas em médias e pequenas empresas, assim como
no mercado informal.

2.3. Além disso, a efe�vação da flexibilização da CLT tende a aumentar consideravelmente a necessidade de estudos e ações na
área da segurança do trabalho, visto que alguns dos itens, como o aumento da jornada de trabalho, podem levar ao aumento da fadiga dos
trabalhadores, o que é uma das principais causas de acidentes de trabalho.

2.4. Deve ser ressaltado que o esforço não será de pouca monta em função das transformações que se operam no mundo do
trabalho, tanto na escala micro quanto na escala global. Não é de hoje que a estrutura do emprego se altera, situação em que fenômenos
como o trabalho temporário, a terceirização e o trabalho a distância trazem repercussões para as pessoas e organizações.

2.5. Para garan�r ao trabalhador condições mais seguras são necessárias ações da polí�ca pública de saúde e segurança robustas
e resolu�vas, bem como a presença de espaços ins�tucionais que acompanhem a evolução dos fatos e reflitam a dinâmica do mundo do
trabalho.

2.6. Apesar da edição da Polí�ca Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, e do seu plano operacional, o Plano Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho – PLANSAT, frutos de esforços do espectro dos atores envolvidos, as perspec�vas de melhoria nesta área
ainda são frágeis frente às grandes carências que enfrentamos.

2.7. A Fundacentro ocupa papel de destaque nesse cenário ao ter por missão contribuir para a melhoria das condições de
trabalho, nas questões de segurança e de saúde do trabalhador, por meio da produção e difusão de conhecimentos. Não sem razão,
par�cipa do Plano Plurianual 2020-2023 no Programa 2213 - Modernização Trabalhista e Trabalho Digno e, dentro desse programa contribui
para o Obje�vo 1218 - Modernizar as relações trabalhistas para promover compe��vidade e proteção ao trabalhador.

2.8. Para fazer frente a tais compromissos, a ins�tuição deve gerenciar seu capital intelectual, considerando que as
aposentadorias vem crescendo ver�ginosamente, devido à faixa etária avançada do quadro.

2.9. Este contexto mostra as dificuldades enfrentadas atualmente para preservar e atualizar o conhecimento e garan�r a
prestação dos serviços segundo os impera�vos de qualidade que o cidadão faz jus.

3. IMPLEMENTAÇÃO E CRONOGRAMA

3.1.  

CRONOGRAMA INICIO FIM

Publicação do Edital 01/11/2022  

Período de Inscrições 01/11/2022 02/12/2022

Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer a
isenção da taxa de inscrição 01/11/2022 12/11/2022

Período para formalização da solicitação de isenção da taxa de
inscrição 15/11/2022 17/11/2022

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 23/11/2022  
Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido
de isenção do pagamento da taxa de inscrição 24/11/2022 25/11/2022

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 30/11/2022  
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CRONOGRAMA INICIO FIM
Último dia para reimpressão da GRU, inclusive para os candidatos
que não obtiveram ou desistiram da isenção da inscrição 02/12/2022  

Último dia para envio do Laudo Médico dos candidatos inscritos
nas cotas das Pessoas com Deficiência 02/12/2022  

Último dia para envio do Laudo Médico dos candidatos que
solicitaram atendimentos especiais 02/12/2022  

Divulgação da Relação Preliminar Geral de Inscritos 05/12/2022  
Interposição de recursos contra a Relação Preliminar Geral de
Inscritos 06/12/2022 08/12/2022

Divulgação da Relação Final Geral de Inscritos 12/12/2022  
Divulgação dos Locais de Provas 19/12/2022  
Aplicação das Provas Escritas Objetivas 08/01/2023  
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 09/01/2023  
Interposição de recursos contra os Gabaritos Preliminares das
Provas Objetivas 10/01/2023 13/01/2023

Divulgação dos Gabaritos Finais das Provas Objetivas 14/01/2023  
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 30/03/2023  
Prazo para Recurso contra o Resultado Preliminar das Provas
Objetivas 03/04/2023 10/04/2023

Divulgação do Resultado Final das Provas Objetivas 17/04/2023  
Edital de Convocação para a Prova de Títulos 19/04/2023  
Prazo para envio dos Títulos 20/04/2023 03/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos 12/05/2023  
Prazo para interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar
da Prova de Títulos 15/05/2023 19/05/2023

Divulgação do Resultado Final da Prova de Títulos 23/05/2023  
Edital de convocação para o Procedimento de Heteroidentificação 29/05/2023  
Edital de convocação para a Avaliação Biopsicossocial 29/05/2023  
Realização do Procedimento de Heteroidentificação 05/06/2023 06/06/2023
Realização da Avaliação Biopsicossocial 05/06/2023 06/06/2023
Divulgação do resultado preliminar do Procedimento de
Heteroidentificação 16/06/2023  

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial 16/06/2023  
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar
do Procedimento de Heteroidentificação 19/06/2023 21/06/2023

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar
da Avaliação Biopsicossocial 19/06/2023 21/06/2023

Divulgação do Resultado Final do Procedimento de
Heteroidentificação  26/06/2023  

Divulgação do Resultado Final da Avaliação Biopsicossocial 26/06/2023  
Divulgação / Publicação do Resultado Final 03/07/2023  
Homologação  05/07/2023  

 

4. IMPACTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1. A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro, órgão vinculado ao Ministério do
Trabalho e Emprego, foi ins�tuída pela lei nº 5.161, de 21 de Outubro de 1966 e, estatutariamente, goza de autonomia didá�co-cien�fica,
administra�va e de gestão financeira e patrimonial. Sua natureza jurídica é de direito público e tem por precípua finalidade a realização de
estudos e pesquisas per�nentes aos problemas de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho e, especialmente:

a) pesquisar e analisar o meio ambiente do trabalho e do trabalhador, para a iden�ficação das causas dos acidentes e das
doenças no trabalho;

b) realizar estudos, testes e pesquisas relacionados com a avaliação e o controle de medidas, métodos e de equipamentos
de proteção cole�va e individual do trabalhador;

c) desenvolver e executar programas de formação, aperfeiçoamento e especialização de mão-de-obra profissional,
relacionados com as condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do
trabalhador;

d) promover a�vidades relacionadas com o treinamento e a capacitação profissional de trabalhadores e empregadores;
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e) realizar estudos que visem ao estabelecimento de padrões de eficiência e qualidade referentes às condições de saúde,
segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador;

f) exercer outras a�vidades técnicas e administra�vas que lhe sejam come�das pelo Ministro de Estado do Trabalho e
Previdência; e

g) prestar:

I - apoio técnico aos órgãos responsáveis pela polí�ca nacional de segurança, higiene e medicina do trabalho; e

II - orientação a órgãos públicos, en�dades privadas e sindicais, com vistas ao estabelecimento e à implementação de
medidas preven�vas e corre�vas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

4.2. Nos seus cinquenta anos de existência, a Fundacentro vem desenvolvendo a�vidades, nos mais diferentes setores da
economia, usualmente em parceria com centrais e confederações de trabalhadores e de empregadores, associações profissionais,
universidades, ins�tutos de pesquisa ou outros órgãos nas diferentes esferas voltadas a esta área.

4.3. Hoje a Fundacentro encontra-se presente em quase todo o território nacional, tendo seu pilar o Centro Técnico Nacional
(CTN) e através de suas Unidades Descentralizadas, instaladas em 11 Estados e no Distrito Federal.

4.4. São Administradores, Agrônomos, Assistentes Sociais, Biólogos, Economistas, Educadores, Engenheiros, Físicos, Médicos,
Odontólogos, Psicólogos, Químicos, Sociólogos e dentre outros, que atuam nas seguintes áreas: 

a) Desenvolvimento de Pesquisas em Segurança e Saúde no trabalho; 

b) Difusão de conhecimentos, por meio de ações educa�vas como cursos, congressos, seminários, palestras, produção de
material didá�co, impresso e audiovisual, e de publicações periódicas cien�ficas e informa�vas; 

c) Prestação de serviços à comunidade e assessoria técnica a órgãos públicos, empresariais e de trabalhadores;

d) Par�cipação em Comissões Técnicas sobre Segurança e Saúde no Trabalho e também nas interfaces com as áreas de
Saúde Pública, Previdência, Seguridade, Indústria e Comércio, Ciências e Tecnologias, Meio Ambiente, dentre outras. 

e) Elaboração e Implementação das Normas Regulamentadoras em conjunto com os órgãos competentes do Ministério do
Trabalho e Previdência, dando suporte nas questões técnico cien�ficas, principalmente (mas também nas questões
polí�co-educacionais). 

4.5. A Fundacentro desenvolve suas a�vidades nas áreas urbana e rural, e dispõe de uma rede de laboratórios em Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho e de uma das mais completas Bibliotecas especializadas, além de profissionais com formação em várias áreas,
muitos deles pós-graduados no Brasil e exterior.

4.6. Há uma demanda a ser mais bem atendida, especialmente com ações voltadas para os segmentos das pequenas e médias
empresas e dos trabalhadores informais, dos setores públicos, da construção civil, da área rural, do transporte e da pesca, da segurança
química, da proteção de máquinas, de novas categorias de exposições – a exemplo de nanomateriais no local de trabalho - entre outros.
Tudo isto acrescenta e torna bem mais extensa a necessidade de realização de concurso público que atenda as especificidades e
qualificações requeridas, que amplie a capacidade da Fundacentro, para que tenhamos o alcance efe�vo das metas ins�tucionais.

5. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

5.1.  

Exercício 2022

Cargo Nível Remuneração
Anual Encargos Férias Gratificação

Natalina
Demais

benefícios TOTAL

Pesquisador Assistente de Pesquisa I  R$ 134.744,76  R$ 29.643,85  R$ 44.914,92  R$ 11.228,73  R$ 13.823,88  R$ 234.356,14

Tecnologista  Junior (L) I  R$ 119.195,88  R$ 26.223,09  R$ 39.731,96  R$ 9.932,99  R$ 13.823,88  R$ 208.907,80

Técnico Técnico I (O) I  R$ 63.800,76  R$ 14.036,17  R$ 21.266,92  R$ 5.316,73  R$ 14.283,24  R$ 118.703,82

Analista em C&T  Junior (L) I  R$ 119.159,88  R$ 26.215,17  R$ 39.719,96  R$ 9.929,99  R$ 13.823,88  R$ 208.848,88

Assistente em C&T Assistente I (T) I  R$ 63.800,76  R$ 14.036,17  R$ 21.266,92  R$ 5.316,73  R$ 14.283,24  R$ 118.703,82
(*) auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, contribuição a en�dades fechadas de previdência,
Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e contribuição a planos de saúde.
 
 

Exercício 2023

Cargo Nível Remuneração
Anual Encargos Férias Gratificação

Natalina
Demais

benefícios TOTAL

Pesquisador Assistente de Pesquisa II  R$ 144.049,08  R$ 31.690,80  R$ 48.016,36  R$ 12.004,09  R$ 13.823,88  R$ 249.584,21
Tecnologista  Junior (L) II  R$ 127.547,76  R$ 28.060,51  R$ 42.515,92  R$ 10.628,98  R$ 13.823,88  R$ 222.577,05
Técnico Técnico I (O) II  R$ 68.371,08  R$ 15.041,64  R$ 22.790,36  R$ 5.697,59  R$ 14.053,56  R$ 125.954,23
Analista em C&T  Junior (L) II  R$ 127.547,76  R$ 28.060,51  R$ 42.515,92  R$ 10.628,98  R$ 13.823,88  R$ 222.577,05
Assistente em C&T Assistente I (T) II  R$ 68.371,08  R$ 15.041,64  R$ 22.790,36  R$ 5.697,59  R$ 14.053,56  R$ 125.954,23

(*) auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, contribuição a en�dades fechadas de previdência e
contribuição a planos de saúde.
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Exercício 2024

Cargo Nível Remuneração
Anual Encargos Férias Gratificação

Natalina
Demais

benefícios TOTAL

Exercício 2024

Cargo Nível Remuneração
Anual Encargos Férias Gratificação

Natalina
Demais

benefícios TOTAL

Pesquisador Assistente de Pesquisa III  R$ 149.142,60  R$ 32.811,37  R$ 49.714,20  R$ 12.428,55  R$ 13.823,88  R$ 257.920,60
Tecnologista  Junior (L) III  R$ 132.071,88  R$ 29.055,81  R$ 44.023,96  R$ 11.005,99  R$ 13.823,88  R$ 229.981,52
Técnico Técnico I (O) III  R$ 69.713,16  R$ 15.336,90  R$ 23.237,72  R$ 5.809,43  R$ 14.053,56  R$128.150,77
Analista em C&T  Junior (L) III  R$ 132.071,88  R$ 29.055,81  R$ 44.023,96  R$ 11.005,99  R$ 13.823,88  R$ 229.981,52
Assistente em C&T Assistente I (T) III  R$ 69.713,16  R$ 15.336,90  R$ 23.237,72  R$ 5.809,43  R$ 14.053,56  R$ 128.150,77

(*) auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, contribuição a en�dades fechadas de previdência,
Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e contribuição a planos de saúde.

 

6. ANÁLISE - MACROPROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA ÓRGÃO OU ENTIDADE

6.1. Desde 2014, quando a Fundacentro passou a par�cipar da elaboração do Planejamento Estratégico do Ministério do Trabalho
e Previdência, a ins�tuição vem trabalhando com três macroprocessos finalís�cos, abaixo descritos. Todos esses macroprocessos estão
voltados ao cumprimento de sua missão, que é a produção e difusão de conhecimentos que contribuam para a promoção da segurança e
saúde dos trabalhadores em geral, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, equidade social
e proteção do meio ambiente.

a) Macroprocesso 1 - Produzir conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - O macroprocesso é desenvolvido
por meio de projetos sobre temas específicos em segurança e saúde no trabalho, que são avaliados e aprovados
anualmente. Os projetos são agrupados em diferentes programas conforme os diferentes temas e são coordenados por
servidores da Fundacentro, normalmente lotados nos setores subordinados à Diretoria de Pesquisa Aplicada, que tenham
formação específica adequada à coordenação destes projetos. As equipes dos projetos são compostas por outros
servidores da ins�tuição, por profissionais pertencentes a outras ins�tuições públicas ou privadas,ou ambos. Os
cronogramas dos projetos normalmente envolvem a iden�ficação e a contextualização de problema ou tema em segurança
e saúde no trabalho, propondo, ao final medidas e recomendações aplicáveis à situação de trabalho inves�gada. Os
projetos também podem ser iniciados a par�r de demandas de órgãos públicos da União, Estados e Municípios, do
Ministério Público, de en�dades de classe, de organizações não governamentais, governos de outros países,organismos
internacionais e outras ins�tuições para emi�r relatórios, informes e pareceres técnico-cien�ficos na área de segurança e
saúde no trabalho e meio ambiente. Os resultados e conclusões ob�dos nos estudos e pesquisas (saídas do
macroprocesso) são divulgados pelos canais mais adequados a cada situação, normalmente, ar�gos, livros e capítulos de
livro, trabalhos em anais de evento, relatórios de pesquisa e pareceres técnicos, dissertações de mestrado/teses de
doutorado. Esses estudos são importantes por servirem de subsídio para a elaboração e revisão de normas
regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho, para proposição de polí�cas de Saúde e Segurança no Trabalho

b) Macroprocesso 2 - Difundir conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - As ações ocorrem por meio de
cursos e outros eventos organizados ou apoiados pela Fundacentro, pela distribuição de materiais técnico-cien�ficos em
SST, pela disponibilização de conteúdo técnico e materiais didá�cos para download ou acesso via internet e pelo
atendimento direto ao público, respondendo a dúvidas técnicas e recebendo visitantes em suas instalações para difusão de
conhecimentos técnicos, tudo organizado e gerenciado pela Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação e pelo
Serviço de Cursos e Eventos. O público alvo engloba sindicalistas, profissionais em SST, agentes públicos, estudantes,
professores, trabalhadores. Estas ações são realizadas tanto no Centro Técnico Nacional em São Paulo, quanto nas
Unidades Descentralizadas da Fundacentro. Nos anos recentes, tem crescido o número de pessoas que acessam
informações via internet. Considera-se como saída do macroprocesso as pessoas alcançadas pela difusão de informações e
as pessoas capacitadas.

 

 

7. ANÁLISE - RESULTADOS PRETENDIDOS COM A PROPOSTA

7.1. A Fundacentro está comprome�da com suas metas ins�tucionais que envolvem: 1) Desenvolver estudos e pesquisas visando
à melhoria das condições de trabalho e ao subsídio de polí�cas públicas de prevenção em segurança e saúde no trabalho; e 2) Elaborar
cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância.

7.2. Havendo possibilidade de reposição de pessoal, essas metas poderiam ser amplificadas e mais diversificadas. As metas, ano a
ano, têm sido cumpridas, mesmo mediante a dificuldade da escassez da força de trabalho.

7.3. Também destacamos que, pela própria natureza da pesquisa acadêmica na área de ciência e tecnologia, os resultados são de
médio a longo prazo, as quais ainda dependem do orçamento financeiro disponível para inves�mento para o bom andamento das suas
a�vidades. Portanto, é preocupante o atual quan�ta�vo do quadro de servidores, como resultado da queda de pessoal por aposentadorias
e de inves�mentos na ins�tuição.

7.4. A Fundacentro vem buscando, através de remoções, adequar a força de trabalho das áreas para permi�r, mesmo com o
grande número de aposentadorias, que as a�vidades sejam minimamente man�das. Observam-se pesquisas importantes para a garan�a da
segurança do trabalhador sendo encerradas e a clara diminuição no impacto do trabalho da ins�tuição no obje�vo da ins�tuição: a melhoria
das condições de trabalho dos brasileiros.
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8. ANÁLISE - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PERFIL DOS CANDIDATOS QUE SE PRETENDE RECRUTAR POR MEIO DO CONCURSO
PÚBLICO, BEM COMO DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO QUE CADA UM DOS PERFIS CITADOS IRÁ DESEMPENHAR NO ÓRGÃO OU
ENTIDADE

8.1. RESUMO DE VAGAS SOLICITADAS

Cargo Setor Solicitação Vagas

Analista em C&T
 

Serviço de Comunicação Ins�tucional 1
Coordenação de Inovação e Parcerias 1
Coordenação de Orçamento e Finanças 1
Diretoria de Pesquisa Aplicada 10
Coordenação-Geral de Projetos 4
Coordenação de Apoio à Pesquisa 2
Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação 3
Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação 1

Assistente em C&T Coordenação de Administração 2

Tecnologista
Diretoria de Pesquisa Aplicada 7
Coordenação-Geral de Projetos 1

Pesquisador Diretoria de Pesquisa Aplicada 3
Técnico Coordenação de Apoio à Pesquisa 3
Total 39

 

8.2. A. PRESIDÊNCIA - PRES

A.1.           A Presidência concentra, além das a�vidades de gestão ins�tucional, Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente como
o Gabinete, Coordenação de Inovação e Parcerias, Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va, Ouvidoria e Serviço de Comunicação
Ins�tucional e, também Órgãos Seccionais, como Corregedoria e Auditoria Interna. 

I - Descrição do Processo de Trabalho da Presidência e de suas áreas vinculadas:

a) Gabinete da Presidência - assis�r o Presidente em sua representação administra�va, polí�ca e social e incumbir-se do
preparo e do despacho de seu expediente pessoal; organizar e preparar as matérias a serem subme�das à consideração do
Presidente; gerenciar, coordenar e executar os demais serviços de secretaria; secretariar e elaborar as atas das reuniões do
Conselho Curador; coordenar o trâmite documental e providenciar a publicação oficial e a divulgação de matérias; atender
as demandas externas, orientando e prestando as informações necessárias, e encaminhar expedientes às áreas
competentes quando for o caso.

b) Corregedoria - exercer as competências previstas no art. 5º do Decreto nº 5.480, de 30/06/2005; iden�ficar temas
recorrentes em processos administra�vos disciplinares, inves�gações preliminares sumárias e sindicâncias e propor à
Presidência o aperfeiçoamento de ro�nas e procedimentos internos para prevení-los.

c) Ouvidoria - executar as funções de Serviço de Informações ao Cidadão - SIC; desempenhar as funções de ouvidoria;
emi�r parecer nos assuntos que lhe forem atribuídos pelo Presidente; gerenciar as instâncias e instrumentos de
transparência e controle social da Fundacentro.

d) Auditoria Interna - realizar auditorias nas gestões contábil, financeira, orçamentária, pessoal, patrimonial e nos
processos; elaborar e desenvolver o Plano Anual de A�vidade da Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de
A�vidades da Auditoria Interna (RAINT); prestar apoio técnico às a�vidades de controle interno, correição, transparência e
ouvidoria; avaliar os controles internos de gestão de riscos, integridade e governança; examinar e emi�r parecer sobre a
prestação de contas anual da ins�tuição; prestar apoio e acompanhar as solicitações e implementação das recomendações
do sistema de Controle Interno e Externo do Poder Execu�vo.

e) Coordenação de Inovação e Parcerias - coordenar, em ar�culação com as diretorias, as ações de inovação da
Fundacentro; administrar o Laboratório de Inovação da Fundacentro; formalizar processos e demandas relacionadas à
polí�ca de inovação da Fundacentro e ao Laboratório de Inovação da Fundacentro; implementar, sedimentar e zelar pela
manutenção da polí�ca ins�tucional de es�mulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de
transferência de tecnologia no âmbito da Fundacentro; instruir processo administra�vo, opinar, manifestando-se quanto à
conveniência e à oportunidade da solicitação e à elaboração de projeto, além de auxiliar sobre solicitação de inventor
independente, que comprove depósito de pedido de patente junto ao órgão competente e acompanhar o processo de
proteção, nacional e/ou internacional, das criações desenvolvidas na ins�tuição, e o seu licenciamento no âmbito da
Fundacentro; avaliar o interesse ins�tucional em ações que que promovam a inovação tecnológica e que tratem de
transferência de tecnologia e de exploração de criação cien�fica/tecnológica e de obras intelectuais passíveis de proteção
em que a Fundacentro é a receptora ou licenciada; promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento,
industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e
congêneres, e diligenciar toda e qualquer inicia�va que vise a esse propósito; avaliar e classificar os resultados decorrentes
de a�vidades e projetos de pesquisa; opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na
Fundacentro passíveis de proteção intelectual; acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos �tulos de propriedade
intelectual da Fundacentro; promover estudos de prospecção tecnológica, inteligência compe��va e propor estratégias
para a transferência das inovações geradas pela Fundacentro à sociedade; propor às diretorias per�nentes, inicia�vas,
cursos e eventos de capacitação rela�vas à inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia; promover e
acompanhar o relacionamento ins�tucional da Fundacentro com organizações públicas e privadas; representar a
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Fundacentro nos fóruns referentes à inovação tecnológica; desempenhará as funções do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) previstas na Lei nº 10.973/2004.

f) Serviço de Comunicação Ins�tucional - pra�car as ações que envolvam imprensa, comunicação digital, publicidade e
imagem ins�tucional, comunicação interna e outros meios de comunicação; planejar, coordenar, promover, executar e
supervisionar as ações de comunicação social e a�vidades de imprensa, com meios de comunicação nacionais e
internacionais; receber, analisar e processar pedidos de audiências para fins jornalís�cos; organizar e acompanhar as
entrevistas, individuais ou cole�vas; gerenciar, supervisionar e aprovar ações relacionadas a u�lização de marca e apoio
ins�tucional e zelar pela sua correta u�lização; produzir material jornalís�co por meio de notas, reportagens sobre
pesquisas, ações ins�tucionais e matérias pré e pós-evento  para o site ins�tucional e envio para a imprensa especializada;
gerenciar, organizar, executar e zelar pela difusão de informações ins�tucionais no site e nas redes e mídias sociais dos
perfis da Fundacentro; auxiliar nas ações de divulgação da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO).

g) Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va - planejar, coordenar, supervisionar e executar as a�vidades rela�vas a: a)
polí�cas de ingresso, vacância, movimentação, recrutamento, seleção, treinamento, polí�ca de desenvolvimento, gestão
de licenças e afastamentos e avaliação de desempenho dos recursos humanos; b) desenvolvimento de a�vidades inerentes
à classificação de cargos e salários, bene�cios, pagamento e controle de bolsistas, pessoal a�vo e ina�vo e c) realizar a
apropriação da Folha de Pagamento e Bene�cios de Pessoal no SIAFI/WEB; gerir a força de trabalho e administrar a lotação
dos agentes públicos da Fundacentro; compor comissões de concurso público, de saúde, avaliação de desempenho e plano
de carreiras, e comitês de seleção/acompanhamento; prestar informações, atender diligências, fornecer os subsídios à
defesa da União em processos judiciais, determinações e norma�vos dos órgãos fiscalizadores; preparar documentos
acessórios trabalhistas, tributários e previdenciários; subsidiar a elaboração da proposta orçamentária rela�va às ações de
gestão; coordenar, supervisionar e monitorar o processo e a execução das a�vidades do planejamento estratégico e de
desdobramento da missão da Fundacentro em diretrizes, obje�vos e metas, em conformidade com o plano plurianual e
demais planos governamentais; coordenar a elaboração do plano de ações estratégicas e auxiliar as áreas da Fundacentro
nos processos de planejamento tá�co e operacional; supervisionar e monitorar as a�vidades de gerenciamento de riscos e
controles internos; coordenar a elaboração da prestação de contas anual da Fundacentro e do relatório de gestão;
supervisionar, coordenar, controlar e aprovar as a�vidades desenvolvidas pelas coordenações, serviços e seções de apoio à
gestão nas unidades descentralizadas subordinados à Coordenação-Geral.

Cargo Setor Área Quadro
Atual

Solicitação
Vagas

Analista em C&T

Serviço de Comunicação Ins�tucional Publicidade e Propaganda 0 1

Coordenação de Inovação e Parcerias

Qualquer área de formação
com conhecimento em
Inovação (Design Thinking,
Metodologias Ágeis,
Propriedade Intelectual,
Projetos PD&I, etc.)

0 1

Total 0 2

 

Cargo Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da
nova força de trabalho

Analista em
C&T

Coordenação de
Inovação e
Parcerias

Qualquer área de
formação com
conhecimento
em Inovação
(Design
Thinking,
Metodologias
Ágeis,
Propriedade
Intelectual,
Projetos PD&I,
etc.)

Ar�cular com atores externos, pesquisa,
análise de dados e produção de informações,
inovação e desburocra�zação, gestão de
projetos, elaboração de estudos técnicos,
assessoria a dirigentes.
Interagir com equipes mul�disciplinares para
a interlocução com diferentes comunidades
de conhecimento, de forma que contribua
para construção cole�va de soluções
adequadas ao contexto dos problemas.
Ter postura crí�ca, respeito com os
interlocutores e seus valores, proa�vidade e
curiosidade intelectual, além de fluência em
inglês e/ou espanhol.
Aplicar gestão de projetos, sistemas de
informações gerenciais, inovação e
planejamento.

O cargo é estratégico para a Fundacentro,
tendo em vista a estruturação do Laboratório
de Inovação e diversas a�vidades específicas
desse setor. O cargo ainda não existe e as
a�vidades a serem executadas são as
previstas. Sua experiência profissional em
passagens por áreas a exemplo de gestão de
projetos, sistemas de informações gerenciais,
inovação e planejamento contribuirá
substancialmente para o desenvolvimento das
a�vidades.
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Cargo Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da
nova força de trabalho

Serviço de
Comunicação
Institucional

Publicidade e
Propaganda

Realizar, dentro dos princípios da
administração pública, ações de comunicação
visual voltadas especialmente para as redes
sociais e para o portal ins�tucional, com
produção de cards e imagens, que valorizem
os trabalhos da Fundacentro; contribuição
para a comunicação visual de outros produtos
ins�tucionais; criação de novas áreas no
portal, pensando na melhor acessibilidade;
planejamento de marke�ng e construção da
marca ins�tucional; análise e monitoramento
das redes sociais da Fundacentro; alimentação
do portal ins�tucional. 

O Serviço de Comunicação Ins�tucional conta
atualmente apenas com duas servidoras com
formação em jornalismo, sendo que uma delas
a caminho da aposentadoria, e que precisam
dar conta de todas as demandas
comunicacionais e de divulgação da
ins�tuição. Seria importante ter pessoas com
outras formações na equipe, que pudessem
contribuir com a comunicação visual da
ins�tuição, pensando nos aspectos mais
voltados ao marke�ng e na melhor exploração
das mídias sociais. Além disso, contribuir para
que as a�vidades possam ser realizadas de
forma ágil.

 

B. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF

B.1.                         À Diretoria de Administração e Finanças (DAF) compete planejar, coordenar, norma�zar, controlar, orientar e supervisionar
a execução das a�vidades relacionadas à estrutura, organização, gestão administra�va, contabilidade, serviços gerais, planejamento,
orçamento e administração orçamentária e financeira. A gestão de diárias e passagens, sistema SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens) também está locada no setor.

B.2.                 A Coordenação de Administração (CAD) é responsável por uma unidade cadastradora do SICAF, pela coordenação,
acompanhamento, implementação, orientação, controle, supervisão, avaliação e supervisão da execução das a�vidades rela�vas à
manutenção, obras, patrimônio, transporte, serviços gerais, gestão de contratos, aquisições/contratações, logís�ca de administração,
patrimônio e materiais. A CAD abarca ainda os seguintes Serviços:

B.2.1     Serviço de Logís�ca é responsável pela gestão e fiscalização da prestação de serviços do uso, manutenção e
abastecimento dos veículos oficiais, correios, telefonia fixa, guarda de documentos, copeiragem, recepção, vigilância,
monitoramento por vídeo, manutenção, limpeza e conservação predial.

B.2.2      Serviço de Compras é responsável pelas aquisições e contratações a gestão do almoxarifado.

B.2.3    Serviço de Material e Patrimônio é responsável pelas a�vidades relacionadas à administração de materiais e patrimônio,
de controle patrimonial, executando os registros patrimoniais das movimentações.

B.2.4     Serviço de Gestão de Contratos é responsável pelas gestão de contratos administra�vos, dentre elas a�vidades que
incluem as ro�nas de elaboração de contratos, acompanhamento de execução, controle de vigências, análise dos pleitos de
reajuste e repactuação, análise da documentação referente às notas fiscais emi�das pelas contratadas, etc.

B.3.                        A  Coordenação de Orçamento e Finanças (COF) coordena, controla, supervisiona, orienta e direciona as a�vidades de
planejamento, programação e execução orçamentária, financeira e contábil, prestando apoio, sobretudo às Diretorias e à Presidência, em
assuntos correlatos. A COF abarca ainda os seguintes Serviços:

B.3.1      Serviço de Contabilidade é responsável pela elaboração e análise de demonstrações contábeis, instruir e acompanhar a
execução de despesas, atualização de sistemas e emissão de relatórios contábeis.

B.3.2     Serviço de Execução Orçamentária e Financeira é responsável pelo planejamento e acompanhamento da execução
orçamentária e financeira, emissão de reservas orçamentárias, emissão de empenhos, apoio às Unidades Descentralizadas (UDs),
repasses orçamentários, elaboração de planilhas orçamentárias, alimentação do sistema internos e governamentais, análise,
classificação e pagamento de despesas, além da programação e as solicitações de recursos financeiros.

B.4.                      A carência de recursos humanos faz com que a ação prioritária da Diretoria seja o preparo administra�vo, logís�co e
financeiro para a con�nuidade das ações da Fundacentro. Há carência de pessoal para a elaboração e execução adequada de um
planejamento anual estratégico e orçamentário, definição de metas, melhoria, análise e acompanhamento de todos os processos, e para
apoiar à gestão das Unidades Descentralizadas.

II - Descrição do Processo de Trabalho da Diretoria de Administração e Finanças e de suas áreas vinculadas:

a) Diretoria de Administração e Finanças - prover os meios e gerenciar as a�vidades administra�vas, orçamentárias e
financeiras; coordenar, ar�cular, administrar e celebrar instrumentos referentes ao compar�lhamento de espaço de
trabalho junto a outros órgãos públicos; orientar e subsidiar todas as coordenações, serviços e demais unidades
administra�vas, inclusive as unidades descentralizadas, na gestão dos processos internos, dos recursos materiais e da
execução orçamentária; ar�cular o trabalho das coordenações, dos chefes de apoio à gestão nas unidades descentralizadas
e das demais áreas subordinadas à Diretoria; apresentar resultados de estudos que iden�fiquem a suficiência e o grau de
estabilidade dos recursos orçamentários e financeiros; atuar como ordenador de despesas para serviços, compras, obras e
serviços de engenharia; estabelecer prazos e procedimentos para as aquisições de bens, materiais e serviços e a execução
orçamentária; atuar como autoridade do setor de licitações nas aquisições e contratações.

b) Coordenação de Administração - controlar, gerir e cuidar do patrimônio móveis e imóveis; classificar, registrar, cadastrar,
tombar e controlar a movimentação de bens, e elaborar e manter atualizado o cadastro técnico de bens patrimoniais;
receber, conferir, armazenar os materiais de forma adequada e em local apropriado; conduzir processos licitatórios,
executar as a�vidades relacionadas à aquisição de materiais, contratação de serviços e obras, referente a licitações
(elaborar editais, realizar pregões, dispensas e outras modalidades); executar a�vidades relacionadas à gestão de contratos
(prorrogações, reajustes, alterações contratuais e eventuais aplicações de sanções administra�vas); coordenar as
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a�vidades para conservação, funcionamento e manutenção predial (limpeza e conservação, segurança, manutenção
predial e obras, protocolo e expedição, recepção, copeiragem, estacionamento, transporte, brigada, serviços de
concessionárias públicas); coordenar, supervisionar, operacionalizar e fiscalizar a execução das a�vidades de concessão de
diárias e passagens; executar outras ações relacionadas a contratações, logís�ca e patrimônio requeridas; coordenar,
orientar, supervisionar as a�vidades necessárias junto aos chefes de apoio à gestão nas unidades descentralizadas.

c) Coordenação de Orçamento e Finanças - elaborar a Proposta Orçamentária Anual; elaborar e divulgar a Norma de
Encerramento do Exercício; operar o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil controlando limites de despesas com
Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), com Conta Câmbio e Conta Vinculada, e gerenciar o cadastro de
usuários e de centros de custos; realizar e monitorar a execução orçamentária e financeira das dotações, efetuando os
registros nos sistemas federais de orçamento; realizar empenho, pagamento no SIASG e SIAFI e contabilizar a folha de
pagamento, bene�cio de pessoal, fornecedores, convênios, repactuação, reajustes, diárias; acompanhar os limites
financeiros de pagamento estabelecidos por determinações governamentais e emi�r as Programações Financeiras (PF)
para todos os pagamentos; instruir o código de recolhimento para emissão de GRU e orientar e verificar por demanda de
outros setores da Fundacentro; registrar mensalmente a conformidade contábil; acompanhar, monitorar e emi�r relatórios
dos centros de custos; monitorar o recolhimento de quaisquer contribuições, atos acessórios obrigatórios nos prazos legais
junto às coordenações e unidades descentralizadas; proceder os registros dos atos e fatos contábeis da Fundacentro;
analisar, responder e propor regularização de eventuais inconsistências pelo balanço, balancetes, demonstrações contábeis

Cargo Setor Área Quadro
Atual

Solicitação
Vagas

 
Analista em
C&T
 
 

Coordenação de Orçamento e Finanças Ciências Contábeis com
registro CRC a�vo e regular 0 1

 
Assistente em
C&T
 

Coordenação de Administração Apoio à gestão 30 2

Total   30 3

 

Cargo Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da
nova força de trabalho

Analista em
C&T

Coordenação de
Orçamento e
Finanças

Nível Superior
em Ciências
Contábeis, com
registro ativo e
regular junto ao
CRC - Conselho
Regional de
Contabilidade.

Desenvolver a�vidades de gestão contábil, 
análises e conciliações de contas.
Realizar ajustes e conformidade contábil.
Orientar, registrar, supervisionar e acompanhar
a contabilização dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.
Elaborar e disponibilizar informações gerenciais
e relatórios e planilhas para tomada de decisão
da Administração.
Acompanhar a conformidade de registro de
gestão efetuada pelas Unidades Gestoras
Executoras, além da atualização do cadastro do
rol de responsáveis no SIAFI das Unidades
gestoras.
Analisar documentos emi�dos no SIAF e as
demonstrações contábeis com vistas a
contribuir na elaboração das notas explica�vas
e cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias.
Atender demandas dos órgãos de controle
interno e externo, receita federal, órgãos
municipais, estaduais e setoriais contábeis.

A falta de força de trabalho no Serviço de
Contabilidade impactará substancialmente as
a�vidades do setor nos próximos anos, pois,
atualmente temos 3 (três) servidores lotados
no SCO sendo que 1 (um) está em abono
permanência e 1 (um) completará o tempo
para aposentadoria.
Com o atual quadro já há dificuldades nas
análises contábeis e resolução adequada de
demandas diversas relacionadas à
contabilidade que exigem certo conhecimento
técnico e formação acadêmica, pois somente
1 (um) servidor veem centralizando muitas
dessas a�vidades.
Em momentos em que o único servidor com
formação contábil se encontra em períodos
de afastamentos, a área fica sem nenhum
responsável técnico.
Portanto, ajudará a atender as demandas
represadas pela falta de servidores e na
manutenção constante das a�vidades da área.

 

Assistente
em C&T

Coordenação de
Administração

Apoio à gestão
(SLO)

Fiscalizar de Contratos. Operar sistemas
governamentais (SEI, Comprasnet etc). Analisar
planilhas de custos e formação de preços das
contratações. Compor as equipes de
planejamento de contratações. Exercer demais
a�vidades �picas do serviço de logís�ca tais
como gerenciamento de protocolo, correios,
vigilância, limpeza etc...

O SLO é responsável por diversos contratos de
execução de serviços con�nuos essenciais à
manutenção do funcionamento da
Fundacentro. O impacto gerado pela
contratação é de maior agilidade, eficiência,
controle no acompanhamento desses
serviços, possibilitando atender com mais
rapidez as demandas e garan�r a usabilidade
do Centro Técnico Nacional para que a
Ins�tuição alcance seus obje�vos estratégicos.
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Apoio à gestão
(SMP)

Atender às demandas relacionadas ao material
permanente e material de consumo e realizar
suas movimentações nos sistemas
informa�zados. Elaborar relatório de
movimentação de bens móveis e almoxarifado.
Auxiliar a Administração na criação,
padronização e melhoria de procedimentos e
nos fluxos de processos aplicados ao controle,
recebimento e pagamento de material e
serviços, inerentes ao Setor. Prestar auxílio aos
usuários internos da Fundacentro quanto a
procedimentos de movimentação de bens,
patrimônio e material de consumo. Operação
de sistemas governamentais (SEI, SPIUNET,
PGC, etc). Prestar subsídios às Instâncias de
Controle Interno ou Externo. Prover a
Administração de documentos que subsidiem a
contratação de serviços per�nentes ao setor.

Com essa aquisição, esperamos preencher
lacuna de falta de servidores no Serviço de
Material e Patrimônio, para realização de
tarefas inerentes e obrigatórias no âmbito de
material e patrimônio da Fundacentro,
inclusive as constantes no Plano de Metas,
uma vez que a equipe hoje é completamente
reduzida, por não reposição por
aposentadoria, morte, ou transferência para
outros serviços também tão necessitados
quanto o SMP.

 

C. DIRETORIA DE PESQUISA APLICADA - DPA

C.1.             À Diretoria de Pesquisa Aplicada (DPA) compete planejar, promover, coordenar, controlar avaliar e acompanhar a execução das
inicia�vas e ações técnico-cien�ficas referentes às condições de saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador.

C.2.          A Coordenação-Geral de Projetos (CGPE) é responsável pela assistência técnica a en�dades públicas, desenvolvimento de projetos
de pesquisa, iden�ficação, mapeamento e compreensão dos agravos relacionados ao trabalho (acidentes e doenças) e exposição
ocupacional, e as repercussões sobre a sociedade e a vida dos trabalhadores com obje�vo de promover ações e a�vidades para o
aperfeiçoamento de polí�cas públicas. A CGPE abarca ainda o seguinte Serviço:

C.2.1     Serviço de Apoio Técnico e Pesquisa é responsável pelo planejamento, acompanhamento de projetos, pesquisas e
serviços na área de saúde e segurança do trabalhador, inves�gando os processos de trabalho, de produção, organização do
trabalho e modo de vida, de forma a subsidiar a sugestão de ações para redução de acidentes e doenças de trabalho.

C.3.         A Coordenação de Apoio à Pesquisa (CAP) é responsável por coordenar, gerenciar e acompanhar os serviços de apoio à execução
dos projetos e a�vidades de pesquisa. A CAP abarca ainda os seguintes Serviços:

C.3.1      Serviço de Laboratórios de Apoio à Pesquisa é responsável pelo desenvolvimento e padronização de métodos de
u�lização, calibração, aferição e manutenção de instrumento da área de higiene do trabalho.

C.3.2    Serviço de Epidemiologia e Esta�s�ca é responsável por desenvolver pesquisas e projetos tanto em esta�s�ca e
epidemiologia, quanto em métodos de pesquisa, desde a criação de um banco de dados até a análise esta�s�ca/epidemiológica
dos resultados, além de apoio técnico para es�ma�vas, análises e projeções populacionais, emissão de laudos e análises
periciais, análise de determinantes sociodemográficos e colaboração no georreferenciamento de dados demográficos, sanitários,
entre outros.

C.3.3      Serviço de Laboratórios de Equipamentos de Proteção individual - EPI é responsável pelas pesquisas e estudos
relacionados à avaliação de EPIs, verificando sua conformidade com as normas técnicas e emi�ndo relatórios. Presta ainda
suporte técnico aos órgãos competentes no processo de credenciamento de laboratórios para esses testes e par�cipa da
elaboração de normas.

III - Descrição do Processo de Trabalho da Diretoria de Pesquisa Aplicada e de suas áreas vinculadas:

a) Diretoria de Pesquisa Aplicada - promover o caráter mul�disciplinar e interins�tucional nos programas, projetos e
a�vidades técnico-cien�ficos; propor linhas e prioridades de atuação, observando as diretrizes estabelecidas pela
Presidência e pelo Ministério do Trabalho e Previdência; coordenar a par�cipação de servidores em comitês, comissões e
grupos de trabalhos técnico-cien�ficos de âmbito nacional, regional e local; coordenar e acompanhar a execução das ações
técnico-cien�ficas previstas no PPA; es�mular e avaliar intercâmbios técnico-cien�ficos e parcerias técnicas com en�dades
nacionais, internacionais, ins�tuições públicas, privadas e en�dades sindicais na área de sua competência; prestar apoio
sobre conteúdo técnico na disseminação de informações de interesse público e na avaliação de propostas de cursos,
eventos e capacitação organizados pela Diretoria de Conhecimento e Tecnologia, bem como publicações cien�ficas e
programa de pós-graduação; prestar apoio técnico à Coordenação de Inovação e Parcerias; coordenar e supervisionar a
execução das inicia�vas técnico-cien�ficas nas unidades descentralizadas.

b) Coordenação-Geral de Projetos - coordenar, gerenciar e acompanhar a execução dos projetos de pesquisa e a�vidades
técnico-cien�ficas e apoiar os gerentes e coordenadores de projeto; realizar as a�vidades de suporte administra�vo da
DPA; acompanhar o atendimento das demandas feitas aos servidores da Coordenação.

c) Coordenação de Apoio à Pesquisa - prestar apoio administra�vo aos projetos de pesquisa nos processos de compras,
preparação de acordos de cooperação técnica, convênios e demais a�vidades ligadas aos laboratórios e inicia�vas técnico-
cien�ficas; acompanhar e apoiar ações de modernização e uso compar�lhado dos laboratórios da Fundacentro; realizar
estudos, testes e pesquisas relacionadas à avaliação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); desenvolver
disposi�vos, aprimorar procedimentos técnicos e realizar ensaios de EPIs, e emi�r relatórios; prestar suporte técnico aos
órgãos competentes no processo de credenciamento de laboratórios para testes de EPIs; acompanhar o desenvolvimento
tecnológico de EPIs; administrar a estrutura dos laboratórios; desenvolver e padronizar métodos de u�lização, calibração,
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aferição e manutenção de instrumentos de medição; oferecer suporte técnico e operacional aos usuários de instrumentos
de medição; propor, planejar e executar estudos, pesquisas e a�vidades relacionadas à ocorrência de doenças e acidentes
no trabalho que requeiram tratamento ou desenvolvimento de metodologia esta�s�ca ou epidemiológica; prestar apoio
aos projetos de pesquisa e a�vidades da área finalís�ca no âmbito da esta�s�ca e epidemiologia; elaborar e atualizar
bole�ns esta�s�cos com análises de dados oficiais sobre a ocorrência de doenças e acidentes no trabalho e disponibilizar
ao público externo; gerenciar as bases de dados disponibilizadas para e pela Fundacentro;

Cargo Setor Área Quadro
Atual

Solicitação
Vagas

Analista em
C&T

Diretoria de Pesquisa Aplicada

Ciências Biológicas 0 1
Engenharia Química ou
Química 0 1

Engenharia Civil ou Arquitetura 0 1
Física 0 1
Engenharias 1 1
Ergonomia 0 1
Odontologia 0 1
Enfermagem 0 1
Área saúde (Organização do
trabalho SST) 1 1

Área saúde (Saúde mental,
riscos psicossociais) 0 1

Coordenação-Geral de Projetos

Especialista de Big Data 0 1
Cien�sta de Dados 0 1
Analista de Business
Intelligence 0 1

Analista de Dados 0 1

Coordenação de Apoio à Pesquisa -
SEE

Esta�s�ca 0 1

Epidemiologia 0 1

Tecnologista

Diretoria de Pesquisa Aplicada

Ciências Biológicas 1 1
Engenharia Química ou
Química 6 1

Engenharia Civil ou Arquitetura 6 1
Física 3 1
Engenharias 13 1
Ergonomia 0 1
Odontologia 1 1

Coordenação-Geral de Projetos Engenheiro de IA 0 1

Pesquisador Diretoria de Pesquisa Aplicada

Ciências Biológicas 1 1
Engenharia Química ou
Química 3 1

Área saúde 3 1

Técnico

Coordenação de Apoio à Pesquisa -
SLEP

Eletrônica, edificações,
mecânica, eletrotécnica ou
administração

1 1

Coordenação de Apoio à Pesquisa -
SLAP

Segurança do Trabalho 1 1
Química 0 1

Total   41 25

 

Cargo Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da
nova força de trabalho
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Analista em
C&T

Diretoria de
Pesquisa Aplicada

Ciências
Biológicas

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos biológicos, limpeza
urbana e riscos na a�vidade das
camareiras. 

Engenharia
Química ou
Química

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos químicos, agentes
químicos cancerígenos, câncer ocupacional
e nanomateriais.

Engenharia
Civil ou
Arquitetura

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Construção civil, novas
tecnologias, ambiente de trabalho.

Física

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Radiações, ruído e novas
tecnologias.

Engenharias

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e tecnológica, especialmente em temas
relacionados a sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Mudanças climá�cas e SST.

Ergonomia

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Saúde mental e organização do
trabalho.

Odontologia

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Odontologia do trabalho e
saúde ocupacional.
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Enfermagem

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Enfermagem do trabalho e
saúde ocupacional.

Área saúde
(Organização
do trabalho
SST)

Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e tecnológica, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados a sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Organização do trabalho e SST.

Área saúde

(Saúde mental,
riscos
psicossociais)

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados a sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Saúde mental e riscos
psicossociais.

Coordenação-Geral
de Projetos

 

Especialista em
Big Data

Possuir organização e capacidade de análise
crí�ca.
Desenvolver polí�cas e procedimentos para a
coleta e análise de dados, das diversas fontes de
dados.
Monitorar resultados de análise e métricas.
Implementar novas metodologias de análise de
dados para garan�r a integridade da coleta e
u�lização de dados.

Pretende-se ampliar a força de trabalho
para assegurar as condições mínimas
necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada
em andamentos e planejamento de
projetos novos. Considerando as
atribuições, conste que há diversas
a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da
escassa mão de obra disponível entre
inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão
desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação,
acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das
pesquisas, visando o desenvolvimento das
a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à
informação em SST.

Cientista de
Dados

Definir diretrizes estratégicas, propor projetos,
coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a
implementação de Projetos em Big Data, 
Inteligência Ar�ficial e de condução predi�va dos
dados, no que concerne à realização de análises
exploratórias de dados, automa�zação de
processos de cálculo de indicadores.

Pretende-se ampliar a força de trabalho
para assegurar as condições mínimas
necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada
em andamentos e planejamento de
projetos novos. Considerando as
atribuições, conste que há diversas
a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da
escassa mão de obra disponível entre
inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão
desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação,
acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das
pesquisas, visando o desenvolvimento das
a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à
informação em SST.
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Analista em
Business
Intelligence

Controlar e administrar o repositório de dados
para melhorar a documentação e coordenação das
cargas de dados no ambiente de BI; Garan�r a
con�nua integridade dos dados extraídos dos
sistemas para o ambiente de BI.

Pretende-se ampliar a força de trabalho
para assegurar as condições mínimas
necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada
em andamentos e planejamento de
projetos novos. Considerando as
atribuições, conste que há diversas
a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da
escassa mão de obra disponível entre
inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão
desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação,
acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das
pesquisas, visando o desenvolvimento das
a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à
informação em SST.

Analista de
Dados

Desenvolver a�vidades de gestão e análise
relacionadas à administração de banco de dados e
administração de dados; técnicas de
desenvolvimento de projetos de sistemas
u�lizando modelagem de dados, modelo
relacional de dados e modelagem orientada a
objetos.

Pretende-se ampliar a força de trabalho
para assegurar as condições mínimas
necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada
em andamentos e planejamento de
projetos novos. Considerando as
atribuições, conste que há diversas
a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da
escassa mão de obra disponível entre
inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão
desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação,
acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das
pesquisas, visando o desenvolvimento das
a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à
informação em SST.

Coordenação de
Apoio à Pesquisa -
SEE

Estatística

Realizar delineamento amostral e análise
esta�s�ca.
Realizar es�ma�vas, análises de riscos e projeções
dando apoio técnico em projetos
interins�tucionais.

A área vem se sofis�cando e a demanda por
es�ma�vas populacionais atuariais está em
expansão. Por outro lado, o Estado não
responde condizentemente (ou responde
de forma muito �bia) a toda essa
complexidade.
A reestruturação no sistema de seguridade
social, sob a ó�ca conjuntural, está num
horizonte próximo, com repercussão
imediata sobre a no�ficação de agravos
ocupacionais. Há que se proporem
mecanismos para diminuir a subno�ficação
dos Acidentes de Trabalho, já
alarmantemente alta, em paralelo a este
processo. Ante a iminência de alteração do
marco regulatório, a Fundacentro deveria
assumir papel mais asser�vo nesta questão.
Há um enorme desafio a ser enfrentado
nesta área com lacunas de a�vidade técnica
e de conhecimento de interesse à SST..
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Epidemiologia

Realizar análise de riscos e expecta�vas com foco
em previdência social.
Realizar es�ma�vas esta�s�cas e financeiras
Dar apoio técnico em projetos interins�tucionais.

 A área vem se sofis�cando e a demanda
por es�ma�vas populacionais atuariais está
em expansão. Por outro lado, o Estado não
responde condizentemente (ou responde
de forma muito �bia) a toda essa
complexidade.
A reestruturação no sistema de seguridade
social, sob a ó�ca conjuntural, está num
horizonte próximo, com repercussão
imediata sobre a no�ficação de agravos
ocupacionais. Há que se proporem
mecanismos para diminuir a subno�ficação
dos Acidentes de Trabalho, já
alarmantemente alta, em paralelo a este
processo. Ante a iminência de alteração do
marco regulatório, a Fundacentro deveria
assumir papel mais asser�vo nesta questão.
Há um enorme desafio a ser enfrentado
nesta área com lacunas de a�vidade técnica
e de conhecimento de interesse à SST.

Tecnologista Diretoria de
Pesquisa Aplicada

Ciências
Biológicas

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos biológicos, limpeza
urbana e riscos na a�vidade das
camareiras. 

Engenharia
Química ou
Química

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos químicos, agentes
químicos cancerígenos, câncer ocupacional
e nanomateriais.

Engenharia
Civil ou
Arquitetura

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados a sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Construção civil, novas
tecnologias, ambiente de trabalho.

Física

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados a sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Radiações, ruído e novas
tecnologias.

Engenharias

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e tecnológica, especialmente em temas
relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Mudanças climá�cas e SST.
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Ergonomia

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Saúde mental e organização do
trabalho.

Odontologia

Exercer a�vidades específicas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, especialmente em
temas relacionados à sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Odontologia do trabalho e
saúde ocupacional.

Coordenação-Geral
de Projetos

Engenheiro de
IA

Condução de pesquisa para o desenvolvimento de
projetos de inteligência ar�ficial na área de dados,
incluindo aprendizado de máquina (Machine
Learning), englobando desde a concepção até sua
programação ou realizando a gestão no
desenvolvimento e programação.

Pretende-se ampliar a força de trabalho
para assegurar as condições mínimas
necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada
em andamentos e planejamento de
projetos novos. Considerando as
atribuições, conste que há diversas
a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da
escassa mão de obra disponível entre
inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão
desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação,
acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das
pesquisas, visando o desenvolvimento das
a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à
informação em SST.

Pesquisador Diretoria de
Pesquisa Aplicada

Ciências
Biológicas

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos biológicos, limpeza
urbana e riscos na a�vidade das
camareiras. 

Engenharia
Química ou
Química

Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e desenvolvimento tecnológico,
especialmente em temas relacionados à sua
formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: riscos químicos, agentes
químicos cancerígenos, câncer ocupacional
e nanomateriais.

Área saúde

Exercer a�vidades específicas de pesquisa
cien�fica e tecnológica, especialmente em temas
relacionados à sua formação.
Exercer a�vidades de apoio à direção,
coordenação, organização, planejamento, controle
e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia,
bem como toda a�vidade de suporte
administra�vo, especialmente em temas
relacionados a sua formação.

Reposição do quadro de servidores em
cargos vagos pelas aposentadorias. As
aposentadorias geraram diversas carências
na área técnica por não haver servidores
especializados nesses temas/áreas.
Atualmente, esses cargos poderiam atuar
nos temas: Organização do trabalho e SST.
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Técnico

Coordenação de
Apoio à Pesquisa -
SLEP

Eletrônica,
edificações,
mecânica,
eletrotécnica ou
administração

Auxiliar na solicitação e manutenção de
acreditação da Fundacentro junto ao Inmetro para
ensaios em respiradores.
Acompanhar a validade de manutenções e
calibrações, contribuindo para que sejam
renovados em tempo hábil em conjunto com os
demais servidores do laboratório,
Atualizar e manter o manual da qualidade, em
conjunto com os demais servidores do laboratório.
Cuidar dos trâmites necessários para solicitações e
manutenção da acreditação junto ao Inmetro.
Manter os arquivos e organização de documentos
referentes à solicitação e manutenção da
acreditação.

A Fundacentro é o único laboratório
nacional reconhecido pela Subsecretaria de
Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do
Trabalho e Previdência, para realizar ensaios
em respiradores purificadores de ar com
filtros subs�tuíveis e de adução de ar, a fim
de se verificar se esses EPIs atendem aos
requisitos de qualidade e desempenho
definidos nas normas técnicas de ensaios.
Os ensaios podem ser solicitados por
fabricantes, importadores, consumidores e
usuários de respiradores ou pela
fiscalização do trabalho. Há uma grande
demanda e o número de servidores
responsáveis pela realização desses ensaios
é insuficiente para atender de forma
adequada, agravada com aposentadorias a
par�r de 2018. Além disso, nos próximos
três anos, 75 % dos servidores atuais do
setor cumprirão os requisitos para
solicitação da aposentadoria, e
concre�zando, essa a�vidade de realização
de ensaios em EPI será descon�nuada.

Coordenação de
Apoio à Pesquisa -
SLAP

Segurança do
Trabalho ou
Química

Acompanhar a validade e renovações de
manutenções e calibrações
Atualizar e manter o manual da qualidade dos
equipamentos.
Fazer calibração de equipamentos que irão para
trabalho de campo e treinamento de pessoas
envolvidas no projeto
Acompanhar o uso dos equipamentos pelos
servidores de outros setores ou pessoas externas
em caso de compar�lhamento.
Acompanhar a necessidade de melhorias e reparos
na infraestrutura dos laboratórios.
Verificar a necessidade de aquisição de insumos
para os laboratórios.
Fazer o controle do estoque do almoxarifado.
Verificar os produtos químicos controlados e
elaborar mapas da Polícia Civil, Federal e Exército.

O Serviço de Laboratórios de Apoio à
Pesquisa é composto por quatro
laboratórios: Laboratório de Química
Ocupacional de Compostos Orgânicos;
Laboratório de Química Ocupacional de
Compostos Inorgânicos; Laboratório de
Instrumentação e Laboratório de
Microscopia, Gravimetria e Difratometria de
Raios-S (DRX). Para administrar e garan�r a
infraestrutura necessária dispúnhamos,
outrora, de cerca de 9 pessoas. Hoje o
Serviço conta com apenas 3 servidores.
Dentre eles, um dispõe de limitações de
a�vidades por determinação da jus�ça e o
outro possui carga horária reduzida.
Neste cenário é urgente o incremento de
recursos humanos, sobretudo porque há
planos de disponibilização dos nossos
equipamentos em plataformas de
compar�lhamento de laboratórios.

 

D. DIRETORIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA - DCT

D.1.              À Diretoria de Conhecimento e Tecnologia compete planejar, coordenar, executar e avaliar a execução das a�vidades
relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, eventos, cursos, gestão do acervo bibliográfico,  documental, publicações e Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). É responsável ainda pelo Programa de Pós-Graduação da Fundacentro: Mestrado em Trabalho,
Saúde e Ambiente.

D.2.                 A Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação (CCE) é responsável por orientar, planejar, coordenar, acompanhar e
avaliar a elaboração e o desenvolvimento de programas, projetos, pesquisas e serviços na área de mul�plicação do conhecimento da
Fundacentro, desenvolvendo metodologias e estratégias de ação em colaboração com as demais unidades. A CCE abarca ainda os seguintes
Serviços:

D.2.1     Serviço de Biblioteca e Documentação é responsável pelo gerenciamento e a disseminação da informação em diversos
formatos e suportes aos usuários, iden�ficando-a, classificando-a e explorando-a de forma a facilitar o acesso e garan�r a
exa�dão, atualidade e abrangência necessários, através da consulta �sica ou eletrônica.

D.2.2     Serviço de Publicação e RBSO é responsável por acompanhar, criar, controlar e providenciar a edição, reedição,
impressão, reimpressão e os projetos gráficos das publicações de caráter ins�tucional e, ainda, preparar publicações e material
de divulgação.

D.2.3     Serviço de Cursos e Eventos é responsável pela organização e realização, juntamente com a área técnica, de seminários,
simpósios, palestras, congressos, visitas técnicas e demais eventos para a divulgação de conhecimento, resultados de pesquisas,
normas e polí�cas de Saúde e Segurança do Trabalho.

D.3.                  A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) é responsável por implementar as polí�cas, planos e
programas de ação para o cumprimento dos obje�vos do estratégicos, por fomentar, prover, integrar e coordenar soluções de tecnologia e
sistemas de informação, por promover programas de parcerias para novos negócios e de geração de ideias para es�mular a inovação na
organização e pela viabilização e o�mização do uso da tecnologia da informação, por manter a infraestrutura e atualização de hardware,
so�ware, transferência e segurança dos dados, desenvolvimento e o suporte de sistemas. A CTIC abarca ainda os seguintes Serviços:
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D.3.1      Serviço de Tecnologia - Desenvolvimento de Negócios é responsável por manter e implementar estratégias para garan�r
a segurança, integridade, consistência e recuperabilidade dos sistemas gerenciadores das bases e bancos de dados; por propor
novos sistemas e acompanhar manutenções dos Sistemas Internos e dos Aplica�vos Móveis; por garan�r o funcionamento do
Portal Ins�tucional e viabilizar a integração de serviços com o governo digital e unificação de acesso do cidadão; por manter o
Controle de Acessos dos Sistemas, além de propor soluções de negócios direcionadas à SST e coordenar as versões e implantação
de novos módulos no Gestão SEI-Negócios.

D.3.2      Serviço de Tecnologia - Infraestrutura e Operações é responsável pelo Suporte Técnico solicitado pelos usuários; pela
Sustentação de Infraestrutura que engloba chamados técnicos de maior complexidade, além de instalação,
configuração, aplicação de correção e segurança de sistema operacional em servidores de aplicação, e também segurança da
informação, controle de acessos, aplicação de polí�cas de grupo, gerenciamento da base de usuários e de an�vírus; pela gestão
da Rede e Comunicações e pela Gestão do SEI-TIC.

IV - Descrição do Processo de Trabalho da Diretoria de Conhecimento e Tecnologia e de suas áreas vinculadas:

a) Diretoria de Conhecimento e Tecnologia - programar, coordenar, organizar e executar os eventos, seminários, fóruns,
cursos e demais a�vidades relacionadas à divulgação do conhecimento técnico-cien�fico; promover, coordenar, organizar e
executar as a�vidades de guarda, gestão, preservação e difusão da produção intelectual; promover, coordenar, organizar e
executar a gestão e a preservação do acervo bibliográfico da Fundacentro; programar, coordenar, organizar e executar as
a�vidades de gestão documental; programar, coordenar, organizar e executar as a�vidades de publicação e editoração;
propor, organizar e executar a�vidades voltadas à disseminação dos resultados das pesquisas desenvolvidas integralmente
no âmbito da Fundacentro ou em parceria com outras ins�tuições; realizar a gestão administra�va de programa de Pós-
graduação; planejar, coordenar, avaliar e executar as ações de desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação
de voz e dados, rede de dados estruturada com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços de atendimento de
informá�ca e demais a�vidades de tecnologia da informação e comunicação; promover e acompanhar os serviços públicos
oferecidos pela Ins�tuição em seus canais eletrônicos, zelando pela experiência do usuário.

b) Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação - programar, avaliar, organizar e executar os eventos, seminários,
fóruns, cursos e demais a�vidades relacionadas à divulgação do conhecimento técnico-cien�fico; promover, coordenar,
organizar e executar as a�vidades de guarda, gestão, preservação e difusão da produção intelectual; executar a�vidades
rela�vas à seleção, aquisição, tratamento técnico, divulgação, guarda, conservação, digitalização e garan�a do acesso
remoto e presencial ao acervo bibliográfico pela sociedade; desenvolver, implantar, coordenar e executar a criação da
Biblioteca Virtual da Fundacentro; desenvolver, implantar e gerir a polí�ca de gestão documental; controlar e preservar o
acervo arquivís�co permanente sob sua guarda; definir estratégias, desenvolver, implantar e executar projetos e ações
para a promoção do acesso e a difusão do acervo; orientar e auxiliar a produção de textos, exposições, cursos e palestras
que sirvam de suporte às a�vidades de pesquisa e divulgação do acervo geral; coordenar as a�vidades da secretaria do
programa de pós-graduação e garan�r apoio administra�vo ao curso; propor e desenvolver prá�cas de tratamento
editorial dos conteúdos publicados, visando assegurar a integridade, facilitar o acesso e ampliar seu alcance; programar,
coordenar, organizar e executar as a�vidades de publicação e editoração, em especial da RBSO; es�mular, coordenar,
monitorar, gerenciar e executar a atualização das informações da RBSO na internet, redes e mídias sociais, e fomentar a
difusão do conteúdo do periódico nos meios de comunicação.

c) Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - exercer as funções de órgão seccional do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) na análise e proposições de mecanismos, processos e atos
norma�vos, em ar�culação com o órgão central; estabelecer e coordenar a execução da polí�ca de segurança de
tecnologia da informação e comunicações (POSIC); fiscalizar tecnicamente os contratos de Infraestrutura e de
Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas; estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos de implantação, u�lização
e modernização dos sistemas corpora�vos e da rede de dados; implementar as polí�cas, planos e programas de ação
traçados para o desenvolvimento de sistemas; fomentar, prover e integrar soluções de tecnologia para eficiência e
segurança dos processos; coordenar, acompanhar e par�cipar da elaboração e execução das contratações de tecnologia da
informação e comunicação e gerenciar a qualidade desses bens e/ou serviços; instalar, configurar e manter atualizados os
equipamentos de rede e segurança, sistemas operacionais e outros so�wares básicos necessários ao funcionamento de
serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC); realizar o planejamento e a gestão de capacidade
dos elementos de infraestrutura necessários ao funcionamento dos serviços e soluções de TIC; gerenciar a
concessão/revogação de acessos aos sistemas internos; promover o aprimoramento e acompanhar os serviços públicos
oferecidos pela ins�tuição em seus canais eletrônicos, zelando pela melhor experiência do usuário; manter os sistemas
gerenciadores de banco de dados (SGBD), implementando estratégias para garan�r a sua segurança, integridade,
consistência e recuperabilidade, bem como sugerir ro�nas de limpeza e o�mização de bases de dados e a padronização da
estrutura de dados; realizar o levantamento de requisitos de novos sistemas e manter os sistemas vigentes em pleno
funcionamento por meio de manutenções evolu�vas e corre�vas; analisar demandas advindas das áreas finalís�cas e/ou
administra�va e propor as soluções de TIC que melhor se adequem às necessidades.

Cargo Setor Área Quadro
Atual

Solicitação
Vagas

Analista em
C&T

Coordenação de Difusão de
Conhecimento e Educação

Pedagogia 0 1
Design Instrucional 0 1
Audiovisual 0 1

Coordenação de Tecnologia da
Informação e Comunicação

Analista de Negócios
(Gerente de Projetos de
Soluções de TIC)

0 1

Total   0 4
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trabalho

Analista em
C&T

Coordenação de
Difusão de
Conhecimento e
Educação

Pedagogia

Realizar estudos específicos que embasem
planejamentos e tomadas de decisões relacionadas à
educação e difusão de conhecimento em SST,
baseados na Andragogia.
Promover a mediação junto ao corpo técnico da
ins�tuição para desenvolver a percepção da área da
educação e implementar prá�cas educa�vas.
Realizar orientação e supervisão educa�va para
elaboração e adequação didá�ca de propostas de
temas para o aplica�vo SST Fácil e outros que
venham a ser desenvolvidos correlatos à
mul�plicação de conhecimento, bem como para
demais projetos.
Contribuir no planejamento, na implementação, na
coordenação, nas análises técnico-pedagógicas e na
atualização de proposta de formação con�nuada em
SST em conjunto com a equipe de cursos.
Auxiliar e orientar na curadoria de conteúdos
direcionados aos cursos.
Orientar e apoiar os docentes na u�lização dos
recursos instrucionais disponíveis.
Planejar, gerir, organizar, executar, avaliar as
a�vidades educa�vas (cursos presenciais, on-line e
híbridos; materiais didá�cos/instrucionais).
Contribuir no desenvolvimento de programas de
formação em SST.
Realizar gestão e fiscalização de contratos, instrução
de processos de contratação e aquisição de bens e
serviços.
Redigir relatórios técnicos, esta�s�cos, prestação de
contas entre outros.

Sendo responsável pela mul�plicação
do conhecimento da Fundacentro no
que se enquadram ações educa�vas, é
primordial o acompanhamento de
determinadas ações e projetos sob sua
gestão, que envolvem elaboração de
conteúdo educacional como cursos,
eventos, aplica�vo SST Fácil e Leaflet,
que têm revelado a necessidade da
contribuição de um pedagogo, com
domínio de metodologias e estratégias
didá�cas. Isso enriquecerá tanto a
gestão desses projetos, como também
proporcionará uma melhora no
processo de planejamento,
coordenação, acompanhamento e
avaliação da elaboração e do
desenvolvimento de ações educa�vas,
contribuindo sobremaneira para o
cumprimento das a�vidades
regimentais.
A atuação especialista trará mais
agilidade e qualidade na
implementação e na ampliação do
alcance de ações de formação em SST,
fundamentando-se na mediação,
organização, integração e ar�culação
do trabalho pedagógico
intencionalmente planejado a fim de
difundir conhecimento em SST,
atribuições previstas no regimento.

Design
Instrucional

Planejar, desenhar, desenvolver, implementar,
analisar e avaliar projetos e ações de Educação a
Distância.
Gerenciar ambientes de aprendizagem, construir e
configurar objetos de apoio ao aprendizado,
u�lizando so�wares, aplica�vos e demais recursos
tecnológicos necessários ao trabalho de DI.
Atuar em colaboração com os demais par�cipantes
do projeto, contribuindo na implementação e
realização de cursos e eventos on-line na área de SST.
Realizar gestão e fiscalização de contratos, instrução
de processos de contratação e aquisição de bens e
serviços.
Auxiliar na curadoria de conteúdos tendo como
enfoque cuidados rela�vos a direitos autorais e de
imagem.
Redigir relatórios técnicos, esta�s�cos, prestação de
contas entre outros.

Com foco no aprimoramento de
estratégias e metodologias relacionadas
a cursos voltados à mul�plicação de
conhecimento técnico-cien�fico, é
importante acompanhar a
modernização,  impactando
posi�vamente em suas a�vidades e
aprimorando o desenvolvimento dos
cursos, em especial diante da
importância que os cursos EAD
tomaram. Sem dúvida o design
instrucional é fundamental, pois é
processo sistemá�co e reflexivo de
traduzir princípios de cognição e
aprendizagem para o planejamento de
materiais didá�cos, a�vidades, fontes
de informação e processos de
avaliação.

Audiovisual

Organizar e par�cipar das produções execu�vas
audiovisuais e demais mídias, como análise de
roteiros, etc.
Organizar equipes e a�vidades relacionadas à
captação, iluminação, fotografia, sonorização, edição
e manipulação de áudio e vídeo, na produção
vídeoaulas, podcasts, entre outras produções.
Realizar gestão e fiscalização de contratos, instrução
de processos de contratação e aquisição de bens e
serviços.

A gestão das a�vidades de audiovisual
tem grande impacto nas atribuições
regimentais, dados que representam
grande etapa da realização de cursos e
eventos, contribuindo, sem dúvida,
amplificar a qualidade das ações
realizadas e consequentemente ampliar
o alcance da formação em SST de forma
ágil e com qualidade, fundamentada na
produção audiovisual alinhada à
proposta pedagógica de trabalho
pedagógico intencionalmente
planejado a fim de difundir
conhecimento em SST.
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Cargo Setor Área Processos de trabalho / atividades
Impactos nas atividades

regimentais da nova força de
trabalho

Analista de
Negócios
(Gerente de
Projetos de
Soluções de TIC)

Fiscalizar e acompanhar tecnicamente a execução do
contrato de Desenvolvimento e Sustentação de
Sistemas.
Acompanhar a execução administra�va de contratos,
como pedidos de renovação, aplicação de
multas/glosas, cálculos de reajustes/repactuações.
Instruir processos de aquisição/contratação;
Implementar as polí�cas, planos e programas de
ação, traçados para o desenvolvimento de sistemas,
assegurando o cumprimento dos obje�vos
estratégicos.
Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos
sistemas de informação.
Definir ações estratégicas em conjunto com as
demais áreas para alinhar as ações da TI com o
negócio.
Promover programas de parcerias para novos
negócios e de geração de ideias para es�mular a
inovação na organização.
Manter os sistemas gerenciadores de banco de dados
(SGBD), implementar estratégias para garan�r a
segurança, integridade, consistência e
recuperabilidade das bases de dados, sugerir ro�nas
de limpeza e o�mização de bases de dados, além de
padronizar a estrutura de dados.
Sugerir o desenvolvimento de novos aplica�vos
móveis, auxiliar no levantamento de requisitos de
novos sistemas, manter os sistemas em pleno
funcionamento por meio de manutenções evolu�vas
e corre�vas.
Garan�r o funcionamento adequado e
disponibilidade do conteúdo oferecido no Portal
Ins�tucional, viabilizar a integração de serviços com o
governo digital e unificação de acesso do cidadão.
Gestão SEI-Negócios: coordenar a atualização da
versão do sistema e implantação de novos módulos;
gerir, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto
do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a
Fundacentro e a União para a disponibilização do SEI.

Face à escassez de servidores de
carreira em seu quadro funcional,
tendo somente três servidores, a
ins�tuição está suprida de suas
necessidades de tecnologia da
informação e comunicação. Os
servidores são responsáveis pela
administração, sustentação,
manutenção, monitoração e suporte
aos recursos de TIC, sendo que seu foco
deveria ser a Gestão de TIC, e ainda
assim são insuficientes para a
necessária manutenção adequada dos
serviços.
Nos úl�mos anos, tem sido crescente a
quan�dade de sistemas de informações
e soluções de infraestrutura
implementados, como o Link de Dados
das Unidades Descentralizadas,
Aplica�vos SSTFácil e Monitor IBUTG,
SEI, etc., o que vem acarretando
aumento significa�vo da demanda por
serviços de TIC.
Com o ingresso de servidores, as
a�vidades poderão ser focadas no
planejamento e execução de projetos
que contribuam para o cumprimento
das metas ins�tucionais e para a
pesquisa e difusão de conhecimento
em SST.

 

9. ANÁLISE - INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE COMO O ÓRGÃO OU ENTIDADE CHEGOU NO QUANTITATIVO DA DEMANDA
DE SERVIDORES PARA A RECOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

9.1.  A En�dade chegou a ter um número acima de 800 (oitocentos) servidores em seu quadro, que serviu de base para
estabelecimento do número de 849 (oitocentos e quarenta e nove) servidores no Decreto nº 1.085, de 14 de março de 1994. 

9.2. Considerando as transformações e modernizações em que se passava o Serviço Público Federal, a Fundacentro procurou
novas soluções de acordo com as orientações do Governo Federal, até que o quadro ficou reduzido atualmente em 184 (cento e oitenta e
quatro) servidores de Carreira, que atuam em todo o País, sendo que 87 (oitenta e sete) encontram-se na área de Pesquisa e Tecnologia e
97 (noventa e cinco) na área de Gestão, Planejamento e Infraestrutura. 

9.3. Mesmo com a realização de três concursos públicos (2004, 2012 e 2015), foram encontradas dificuldades para reposição do
quadro, não sendo o suficiente sequer para viabilizar a normalização das a�vidades em todas as áreas, nunca conseguindo sequer se
aproximar do quadro idealizado, o que vem ocasionando imenso prejuízo à Sociedade e ao desenvolvimento de seus Projetos.

9.4. Entendendo ser esse o momento crucial para a reposição de parte do seu quadro de servidores, estamos jus�ficando a
necessidade de aporte mínimo de 39 (trinta e nove) servidores das carreiras de Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e Carreira de
Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia.

9.5. O contexto leva a prever o esvaziamento total do quadro efe�vo e consequente inviabilização de con�nuidade de suas
a�vidades devido às aposentadorias que deverão ocorrer, tendo em vista que:

9.5.1. 14,60% dos servidores atuais estão com idade acima de 60 anos;

9.5.2. 22,77% entre 51 e 60 anos;

9.5.3. 25,76% entre 41 e 50 anos.

9.6. Atualmente, 44 (quarenta e quatro) ou 24% dos servidores atendem aos requisitos para aposentadoria, estando em abono de
permanência, sendo que em 5 anos a redução do quadro, apenas em decorrência de aposentadorias, pode chegar até 55%.

Tabela 1 - Projeção do quadro funcional para os próximos 5 anos em função das aposentadorias
Cargo 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cargo 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Analista em C&T 32 25 24 24 24 23
Assistente em C&T 63 40 37 34 30 30
Auxiliar em C&T 2 2 2 1 1 1
Pesquisador 12 7 6 5 5 5
Técnico 19 12 9 9 9 9
Tecnologista 56 44 36 34 34 33
TOTAL 184 130 114 107 103 101

9.7. Desde 2015, ano do úl�mo concurso público, a diminuição do quadro de servidores se acentuou cri�camente, com 128
aposentadorias.

9.8. Não contamos com contrato de apoio administra�vos de terceirizados desde 2019.

9.9. Há a necessidade de atender aos Decretos nº 3.591, de 06 de setembro de 2000 e nº 3.589 de 06 de setembro de 2000, visto
que o quadro de servidores administra�vos não permite a estruturação das áreas de controle.

10. ANÁLISE - DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS DA NOVA FORÇA DE TRABALHO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES REGIMENTAIS
DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DISTRIBUIÇÃO PRETENDIDA DOS NOVOS SERVIDORES NAS UNIDADES/SETORES QUE COMPÕEM O ÓRGÃO
OU ENTIDADE

10.1. Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va (CGGC) - O ingresso de novos servidores é imprescindível para formar uma equipe
capacitada para uma gestão mais efe�va voltada a fornecer toda a infraestrutura e apoio à Presidência, Diretorias e Unidades
Descentralizadas quanto aos assuntos relacionados ao planejamento estratégico e sua execução, além de subsidiar todas a Ins�tuição com
diagnós�cos e perspec�vas para o cenário em Saúde e Segurança Ocupacional. Cabe ainda à área traçar e executar toda polí�ca de gestão
de pessoas, determinante em qualquer en�dade, com destaque para Ins�tuições da carreira de Ciência e Tecnologia, como a Fundacentro.

10.2. Coordenação de Inovação e Parcerias (CIP) - O reforço em sua equipe permi�rá avanço em temas estratégicos e de
gerenciamento, fundamental para a evolução e alinhamento com as metas ins�tucionais, de forma a conduzir tempes�vamente suas
a�vidades com mais dedicação às a�vidades inerentes à Inovação e Parcerias que demandam planejamento, supervisão, controle e gestão,
obje�vando eficiência e agilidade. A contratação permi�rá criar a força de trabalho para a área, recém criada em novo Regimento.

10.3. Diretoria de Pesquisa Aplicada (DPA) - A entrada de novos servidores será de grande importância para a promoção dos
resultados de caráter mul�disciplinar e interins�tucional nos programas, projetos e a�vidades técnico-cien�ficos, os quais possuem
prioridades de atuação ins�tucional, observando as diretrizes estabelecidas pela Presidência e pelo Ministério do Trabalho e Previdência;

10.4. Coordenação de Apoio à Pesquisa (DPA/CAP) - A nova força de trabalho estará voltada para prestar apoio aos projetos de
pesquisa, acordos de cooperação técnica, convênios e demais a�vidades ligadas aos laboratórios e inicia�vas técnico-cien�ficas, realizando
estudos, testes e procedimentos técnicos de modo a oferecer suporte técnico e operacional aos projetos de pesquisa e a�vidades da área
finalís�ca ao público interno e externo.

10.5. Serviço de Comunicação Ins�tucional (SCI) -  Conta atualmente apenas com 02 (duas) servidoras para atender todas as
demandas comunicacionais e de divulgação da ins�tuição. Faz-se necessário mais pessoas na equipe para que todas as a�vidades possam
ser realizadas de forma ágil, sendo que 01 (uma) servidora já se encontra a caminho da aposentadoria. Ambas servidoras têm formação em
jornalismo, o que seria importante haver servidores com outras formações acadêmicas na equipe, que pudessem contribuir com a
comunicação visual da ins�tuição, pensando nos aspectos mais voltados ao marke�ng e na melhor exploração das mídias sociais.

10.6. Coordenação de Administração (DAF/CAD) -  Com 4 (quatro) Serviços subordinados, além das a�vidades administra�vas
desenvolvidas nas Unidades Descentralizadas, o impacto gerado será o ganho na agilidade e eficiência das a�vidades sob responsabilidade
da coordenação, garan�ndo a estrutura necessária para a realização das suas a�vidades finalís�cas. Está sob responsabilidade desta
Coordenação a administração na manutenção e conservação dos prédios da Fundacentro, por meio das contratações que exigem serviços
de engenharia ou obras a serem conduzidas por profissional habilitado do respec�vo setor de engenharia, além de diversos contratos de
execução de serviços con�nuos essenciais ao bom funcionamento da Fundacentro.

10.7. Coordenação de Orçamento e Finanças (DAF/COF)  - Com a alteração e remodelagem do regimento da Fundacentro, novas
diretrizes estão sendo implementadas na centralização das a�vidades orçamentárias e financeiras da Sede e Unidades Descentralizadas, que
demandará conhecimento técnico e formação qualificada para atender as demandas e exigências dos órgãos de controle interno/externo,
receita federal, órgãos municipais e estaduais, bem como da setorial contábil, a qual exige certo conhecimento técnico e formação
acadêmica, para realizar a supervisão, coordenação e orientação técnica, sendo que dos 09 (nove) servidores, 05 (cinco) deles completarão
o tempo para aposentadoria nos próximos 05 (cinco) anos, impactando substancialmente as a�vidades do setor.

10.8. Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação (DCT/CCE) - Sendo responsável pela mul�plicação do conhecimento
com elaboração e ações de conteúdo educacional tem revelado a necessidade da contribuição de um pedagogo, com domínio de
metodologias e estratégias didá�cas. Isso enriquecerá a gestão dos projetos, planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento de ações educa�vas. Também, há necessidade de profissionais que tenham conhecimento de métodos,
ferramentas e fluxos de difusão de conhecimento e que possa se dedicar a desenvolver e acompanhar projetos, planos e estratégias
específicos, inclusive de fluxo con�nuo, com graduação e qualquer área. Para o desenvolvimento dos cursos e eventos,  sejam presencias,
on-line ou híbrido, torna-se primordial a atuação de  profissionais da área de design gráfico, produção audiovisual,  tecnologia em eventos,
relações públicas, comunicação social e designer instrucional, de forma a traduzir princípios de cognição e aprendizagem para o
planejamento de materiais didá�cos, a�vidades, fontes de informação e processos de avaliação, alcançando os obje�vos pretendidos para
as ações educa�vas. Para o planejamento, acompanhamento e desenvolvimento dos serviços na área de publicação, faz-se necessário
servidores que atuem no planejamento e gestão editorial, além de programar, organizar e executar as a�vidades de publicação e editoração
e também da RBSO que está em processo de internacionalização. A Fundacentro possui 7 bibliotecas a�vas pelo Brasil, e conste a exigência
dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRBs) de haver um bibliotecário designado para cada biblioteca em funcionamento, sob risco
de autuação em caso de inobservância desta exigência legal, além do fato de que diversas a�vidades somente podem ser desenvolvidas por
um profissional com formação em Arquivologia para gestão arquivís�ca e Biblioteconomia com registro vigente no respec�vo CRB.
Atualmente, os dois bibliotecários da Fundacentro respondem por todas as bibliotecas da ins�tuição, inclusive com registros profissionais
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secundários, regularizando assim o funcionamento delas, porém, não configurando um cenário ideal de trabalho. Ademais, conste a
responsabilidade pela adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Há que se citar a importância das indexações para os periódicos
cien�ficos, manutenção das bases de dados, incluindo as redes sociais como vias importantes de divulgação cien�fica

10.9.   Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (DCT/CTIC) - Há somente três servidores advindos de concurso
público recente (2004 e 2010) em atuação na área de TIC responsáveis pela administração, sustentação, manutenção, monitoração e
suporte aos recursos de TIC. Nos úl�mos anos, tem sido crescente a quan�dade de sistemas de informações e soluções de infraestrutura
implementados, como o Link de Dados das UD’s, Aplica�vos SSTFácil, Monitor IBUTG, SEI, entre outros, o que vem acarretando aumento
significa�vo da demanda por serviços de TIC. Com o ingresso de servidores por concurso público, as a�vidades da CTIC e seus serviços
poderão ser focadas na Gestão de TIC, no planejamento e execução de projetos que contribuam para o cumprimento das metas
ins�tucionais e para a pesquisa e difusão de conhecimento em SST.

10.10. Todo o exposto jus�fica a ampliação do quadro de servidores atuantes na Fundacentro, visando o desenvolvimento das
a�vidades em tela e a efe�va contribuição da Fundacentro enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST. 
 

11. ANÁLISE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS QUE JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NÃO PODEM
SER PRESTADOS POR MEIO DA EXECUÇÃO INDIRETA DE QUE TRATA O DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E A PORTARIA Nº
443 DE, DE 27 DEZEMBRO DE 2018

11.1. As a�vidades dos servidores da Fundacentro seguem a Carreira de Ciência e Tecnologia, conforme Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993 e, portanto, não podem ser objeto de execução indireta, mediante contratação, por se tratar de atribuições e prá�cas que são
consideradas estratégicas para o órgão, cuja terceirização colocaria em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias.

11.2. Além disso, a execução das tarefas que envolvam a tomada de decisão ou o posicionamento ins�tucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle e, principalmente, são serviços inerentes à categoria funcional abrangidas pelo plano de
cargo do órgão.

11.3. Todos os cargos demandados contemplam as especificidades dos 3 (três) eixos da Carreira de Ciência e Tecnologia, que são:

a) Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, des�nada a profissionais habilitados a exercer a�vidades específicas de
pesquisa cien�fica e tecnológica ou necessárias à atuação técnica da en�dade;

b) Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, des�nada a profissionais habilitados a exercer a�vidades específicas de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou necessárias à atuação técnica da en�dade; e

c) Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, des�nada a servidores habilitados a exercer
a�vidades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia, bem como toda a�vidade de suporte administra�vo à en�dade.

11.4. O detalhamento da descrição do processo de trabalho que cada um dos perfis solicitados irá desempenhar na en�dade
está apontado no item 8 desta nota, ra�ficando a demonstração de que os serviços que jus�ficam a realização do concurso público não
podem ser prestados por meio da execução indireta de que trata o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e a Portaria nº 443 de, de
27 dezembro de 2018.

12. ANÁLISE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC REFERENTE À MOVIMENTAÇÃO PARA
COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE QUE TRATA O § 7º DO ART. 93 DA LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, FOI INVIÁVEL
OU INÓCUA

12.1. A Fundacentro vem respeitando a proporcionalidade quanto ao quan�ta�vo das movimentações que versa o §1º do art. 22
da Portaria n° 282, de 24 de julho de 2020, a qual já cedemos 03 (três) servidores e solicitamos outros 03 (três), dos quais o 1º (primeiro) foi
recusado, após nota técnica tratando de docentes federais, o 2º (segundo) ainda estamos em fase final do processo de movimentação e o 3º
(terceiro) servidor já está em a�vidade na Fundacentro.

13. CONCLUSÃO

13.1. As solicitações visam a retomada de ações que foram paralisadas em decorrência da falta de servidores, principalmente em
função de aposentadorias, da necessidade de atendimento a inúmeras norma�vas, em especial à con�nuidade dos setores recém
implantados de ouvidoria, corregedoria, gestão documental e da informação e unidades em áreas carentes da ação da Fundacentro em SST.

Documento assinado eletronicamente por Diego Fernando Ferreira de Oliveira, Coordenador(a)-Geral, em 26/04/2022, às 20:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Granja Gonzaga, Coordenador(a), em 26/04/2022, às 20:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0152353 e o código CRC E6F5853D.

Referência: Processo nº 47648.000340/2022-11 SEI nº 0152353

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO I 

  
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 

A) DADOS DA SOLICITAÇÃO 
 

Identificação do órgão ou entidade a ser atendido Código Siorg 

Órgão setorial: 221 

Órgão solicitante: Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 57201 

  Quadro-resumo da demanda 

Função Remuneração Qtde. 
Impacto orçamentário 

anualizado 

Analista em C&T R$ 119.159,88 23 R$ 2.740.677,24 

Assistente em C&T R$ 63.800,76 2 R$ 127.601,52 

Pesquisador R$ 134.744,76 3 R$ 404.234,28 

Técnico R$ 63.800,76 3 R$ 19.1402,28 

Tecnologista R$ 119.195,88 8 R$ 953.567,04 

Total 39 R$ 4.417.482,36  

 
 

B) EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

Evolução da força de trabalho por situação funcional - último 5 anos 

  2021 2020 2019 2018 2017 

(A) Servidor efetivo - Ativo (por cargo) 
Pesquisador 
Tecnologista 
Técnico 
Analista em Ciência e Tecnologia 
Assistente em Ciência e Tecnologia 
Auxiliar em Ciência e Tecnologia 

184 
12 
56 
19 
32 
63 
2 

211 
13 
68 
26 
34 
68 
2 

233 
14 
75 
29 
37 
76 
2 

247 
14 
78 
32 
41 
80 
2 

264 
15 
84 
32 
42 
89 
2 

(B) Cargos efetivos vagos 315 307 289 267 253 

(C) Terceirizados em desacordo com a legislação vigente 0 0 0 0 0 

(D) Cedidos/Requisitados em exercício no órgão 14 12 12 4 4 

(E) Cedidos/Requisitados para outros órgãos 3 3 2 2 1 

(F) Ocupantes de cargos comissionados (Extra Quadro) 8 7 17 19 25 

(G) Estagiários 15 13 1 2 7 

(H) Aposentados - (Acumulado) 271 267 253 236 223 

  
     

Total da força de trabalho ativa no órgão/entidade (A+C+D+F+G) 221 243 263 272 300 

* Os dados devem representar o cenário de dezembro de cada ano, com exceção do último período, que deve 
considerar o mês anterior ao da solicitação. 

 

 



C) QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APOSENTADORIAS NOS CINCO ANOS SUBSEQUENTES À SOLICITAÇÃO 

 

Previsão de aposentadorias no cinco anos subsequentes à solicitação 

Cargos 
Nível de 

escolaridade dos 
Cargos 

Ano Ano+1 Ano+2 Ano+3 Ano+4 

Pesquisador Nível Superior 4 1 
   

Tecnologista Nível Superior 14 1 
   

Técnico Nível Intermediário 7 
  

1 
 

Analista em Ciência e Tecnologia Nível Superior 3 
  

1 
 

Assistente em Ciência e Tecnologia Nível Intermediário 16 
 

2 
 

2 

Auxiliar em Ciência e Tecnologia Nível Intermediário 0 
    

  
      

Total da previsão de aposentadorias/ano 
 

44 2 2 2 2 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO POR DEPARTAMENTO (QUANDO SE TRATAR DE MINISTÉRIOS) OU POR 

COORDENAÇÃO-GERAL (PARA AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES) 

Unidade Níveis hierárquicos 
Quadro 
efetivo 

Cargos em 
comissão sem 

vínculo 
Requisitados Terceirizados Temporários Total 

Presidência 
GAB, SCI, PF, AI, COR, CIP, 
CGGC, SAP, SDP, CGP, CPE 

19 1 4 0 0 24 

Diretoria de 
Pesquisa 
Aplicada  

CGPE, SATP, CAP, SLAP, 
SLEP, SEE 

43  0  1 0 0 44 

Diretoria de 
Conhecimento e 

Tecnologia 

CCE, SBD, SPR, SCE, STIO, 
STDN, CTIO 

20 0 1 0 0 21 

Diretoria de 
Administração e 

Finanças 

CAD, SCp, SMP, SLO, SGC, 
COF, SEF, SCO 

24 1 2 0 0 27 

Unidades 
Descentralizadas 

MG, RJ, ES, Santos, 
Campinas, RS, SC, PR, DF, 

PE, BA, PA 
78 3 1 0 0 82 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

Unidade da 
Federação 

Cargos de 
nível 

superior 

Cargos de 
nível médio 

Cargos de 
nível 

fundamental 

Cargos em 
comissão 

sem vínculo 

Cargos em 
comissão com 

vínculo oriundos 
de outros órgãos 

Movimentad
o/Exercício 
Provisório 

Total 

SP (CTN) 58 48  2 8  116 

Santos  1 1     2 

Campinas 2 1     3 

MG 5 3 1 1   10 

RJ 8 3  1  1  13 

ES 2 2  0  1 5 

RS 1 2 1 0   4 

SC 9 3  0  2 14 



PR 1 4  0   5 

DF 4 0  0   4 

PE 3 4  1   8 

BA 5 9  0   14 

PA 2 1  0   3 

 

F) AS DESCRIÇÕES E OS RESULTADOS DOS PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS E RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE 

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos: (IFDI) 

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

108,39%   

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

103,06%   

Média dos resultados das avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

18,86 
  

Metas Globais Institucionais de 2021 
(6º ciclo): 

a) Alcançar 1,5 milhão de pessoas por meio de ações de educação e de 
difusão de conhecimentos técnicos e científicos para o desenvolvimento da 
cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho 
b) Desenvolver e publicar 40 estudos e pesquisas visando à melhoria das 
condições de trabalho e proposição de políticas públicas de prevenção em 
segurança e saúde no trabalho 
c) Implantar o Sistema Eletrônico de Informações - SEI em todos os processos 
de todas as áreas da Fundacentro 
d) Elaborar o Planejamento Estratégico Institucional da Fundacentro 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Pessoas alcançadas 
b) Estudos e pesquisas publicados  
c) Percentual 
d) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 97,74% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 
- Portaria nº 115, de 04/05/2020 - resultado da avaliação individual - 4º ciclo 
- Portaria nº 114, de 04/05/2020 - resultado da avaliação institucional 4º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.000360/2019-88 – 4º ciclo 

 

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos:  

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

 119,25%  

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

 142,31%  

Média dos resultados das avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

 
19,76 

 



Metas Globais Institucionais de 2020 
(5º ciclo):  

a) Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos planejados 
para 2021 
b) Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de 
trabalho e proposição de políticas públicas de prevenção em segurança e 
saúde no trabalho 
c) Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e 
saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância 
d) Incrementar Índice de Governança e Gestão da Fundacentro (IGG-F) 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Percentual 
b) Relatórios de pesquisas finalizados e aprovados 
c) Unidades 
d) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 96,20% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 

- Portaria de Pessoal nº 26, de 05/04/2021 - resultado da avaliação individual - 
5º ciclo 
- Portaria nº 543, de 09/04/2021 - resultado da avaliação institucional 5º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.001948/2019-59 – 5º ciclo 

 

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos: (IFDI) 

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

  103,59% 

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

  108,23% 

Média dos resultados da avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

  
19,56 

Metas Globais Institucionais de 2021 
(6º ciclo): 

a) Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos 
planejados para 2021 
b) Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de 
trabalho e ao subsídio de políticas públicas de prevenção em segurança e 
saúde no trabalho 
c) Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e 
saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância 
d) Incrementar o Índice de Governança e Gestão da Fundacentro – IGG-F 
e) Localizar bens móveis do CTN/UD´s realizando desfazimento dos bens 
inservíveis 
f) Monitorar processos de contratação 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Percentual 
b) Relatórios de pesquisas finalizados e aprovados 
c) Unidades 
d) Percentual 
e) Percentual 



f) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 98,96% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 

- Portaria de Pessoal nº 64, de 12/04/2021 - resultado da avaliação individual - 
6º ciclo 
- Portaria nº 809, de 12/04/2022 - resultado da avaliação institucional 6º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.000403/2021-40  – 6º ciclo 

 

G) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

1 - O órgão ou entidade adota os componentes da Plataforma de Cidadania Digital nos termos do art. 3º do Decreto nº 
8.936, de 19 de dezembro de 2016? 

Se sim, informar quais são e 
qual o percentual de serviços 
públicos digitais ofertados. 

  
Se não, 
qual o 
motivo? 

 Não se aplica, pois não atendemos ao publico geral, 
porém temos em nosso portal, os Canais de 
Atendimento para Denúncia, Solicitação, Sugestão, 
Elogio e Acesso à Informação.  

2 - O órgão ou entidade utiliza a rede do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Rede Siconv? 

Sim, discorrer sobre os 
benefícios e desafios 
encontrados. 

  
Se não, 
qual o 
motivo? 

 Atualmente a Fundacentro não utiliza o SICONV, 

pois a nossa entidade não celebra mais convênios 

com repasses voluntários a entes federados ou a 

entidades civis. Estamos em processo de adesão à 

Plataforma +Brasil, por meio do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 35/2022. A adesão à 

plataforma permitirá melhorar a gestão e dar 

transparência aos repasses de recursos que a 

Fundacentro vier a fazer no futuro (atualmente, 

reitera-se, não fazemos transferências voluntárias 

por meio de convênio ou de qualquer outro 

instrumento). 

3 - O órgão ou entidade já adota o sistema de processo eletrônico administrativo e de soluções informatizadas de 
contratações e gestão patrimonial, em conformidade com os atos normativos editados pelo órgão central do Sistema de 
Administração de Serviços Gerais - SISG? 

Se sim, informar que soluções 
são utilizadas atualmente. 

 Sim, utilizamos o SEI e SCDP. Se não, qual o motivo?   

 

H) INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES EM GERAL 

1 - Existe no órgão ou entidade plano anual de contratações, em conformidade com os atos normativos editados pelo 
órgão central do SISG? 

Se sim, especificar. 

 Sim, desde 2019 elaboramos e 

publicamos o Plano de Contratações 

Anual de acordo com a legislação 

vigente (atualmente estamos aplicando 

o Decreto nº 10.947/2022). 

Se não, 
qual o 
motivo? 

  



2 - O órgão ou entidade participa das iniciativas de contratação de bens e serviços compartilhados ou centralizados 
conduzidas pela Central de Compras da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia? 

Se sim, informar quais são. 

 Sim, utilizamos o Taxigov, 
Comprasnet, PGC e estamos 
implementando o SIADS e 
Almoxarifado Virtual. 

Se não, qual 
o motivo? 

  

 

I) INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES JUDICIAIS 

1 - O órgão ou entidade possui ações judiciais no SICAJ pendentes de recadastramento no módulo de ações judiciais do 
Sigepe? 

Se sim, quantificar.  Não possui 
Qual o motivo do não 
recadastramento?  

2 - O órgão ou entidade possui plano de ação pactuado com o órgão central do Sipec para recadastramento de ações 
judiciais do SICAJ no módulo de Ações Judiciais do Sigepe? 
Se sim, qual a previsão de 
término do 
recadastramento? 

Reuniões semanais com equipe da 
ação judicial de Brasília 

Se não, qual o 
motivo?  

 

J) INFORMAÇÕES SOBRE CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA 

1 - O órgão ou entidade possui sistema de controle eletrônico de frequência? 

Se sim, informar qual. SISREF 
Se não, qual o 
motivo?  

2 - O órgão ou entidade implementou Programa de Gestão, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 
2018? 

Se sim, informar quais os 
benefícios e resultados 
identificados pelo órgão 
ou entidade. 

Ainda não. Em processamento, previsão de 
implementação até junho/2022 com teste 
piloto em dois setores. E até o final do ano, 
implementado em toda instituição. 

Se não, qual o 
motivo?  

 



2022 alimentacao, percapta, auxio-crecehe

Cargo Pesquisador Tecnologista Técnico Analista em C&T Assistente em C&T

Nível Assistente de Pesquisa I  Junior (L) I Técnico I (O) I  Junior (L) I Assistente I (T) I

Vencimento Básico 5.425,29R$                              4.784,17R$        2.632,87R$        4.781,17R$           2.632,87R$                

GDACT (80 pontos) 1.448,80R$                              1.331,20R$        732,00R$            1.331,20R$           732,00R$                    

RT (valor máximo) 4.354,64R$                              3.817,62R$        3.817,62R$           

GQ (valor máximo) 1.951,86R$        1.951,86R$                

Total da remuneração 11.228,73R$                            9.932,99R$        5.316,73R$        9.929,99R$           5.316,73R$                

Remuneração Anual 134.744,76R$                         119.195,88R$    63.800,76R$      119.159,88R$       63.800,76R$              

Encargos 29.643,85R$                            26.223,09R$      14.036,17R$      26.215,17R$         14.036,17R$              

Férias 44.914,92R$                            39.731,96R$      21.266,92R$      39.719,96R$         21.266,92R$              

Gratificação Natalina 11.228,73R$                            9.932,99R$        5.316,73R$        9.929,99R$           5.316,73R$                

Demais benefícios 13.823,88R$                            13.823,88R$      14.283,24R$      13.823,88R$         14.283,24R$              

2023

Cargo Pesquisador Tecnologista Técnico Analista em C&T Assistente em C&T

Nível Assistente de Pesquisa II  Junior (L) II Técnico I (O) II  Junior (L) II Assistente I (T) II

Vencimento Básico 5.626,18R$                              4.958,18R$        2.731,30R$        4.958,18R$           2.731,30R$                

GDACT (100 pontos) 1.855,00R$                              1.704,00R$        938,00R$            1.704,00R$           938,00R$                    

RT (valor máximo) 4.522,91R$                              3.966,80R$        3.966,80R$           

GQ (valor máximo) 2.028,29R$        2.028,29R$                

Total da remuneração 12.004,09R$                            10.628,98R$      5.697,59R$        10.628,98R$         5.697,59R$                

Remuneração Anual 144.049,08R$                         127.547,76R$    68.371,08R$      127.547,76R$       68.371,08R$              

Encargos 31.690,80R$                            28.060,51R$      15.041,64R$      28.060,51R$         15.041,64R$              

Férias 48.016,36R$                            42.515,92R$      22.790,36R$      42.515,92R$         22.790,36R$              

Gratificação Natalina 12.004,09R$                            10.628,98R$      5.697,59R$        10.628,98R$         5.697,59R$                

Demais benefícios 13.823,88R$                            13.823,88R$      14.053,56R$      13.823,88R$         14.053,56R$              

2024

Cargo Pesquisador Tecnologista Técnico Analista em C&T Assistente em C&T

Nível Assistente de Pesquisa III  Junior (L) III Técnico I (O) III  Junior (L) III Assistente I (T) III

Vencimento Básico 5.832,99R$                              5.140,64R$        2.831,60R$        5.140,64R$           2.831,60R$                

GDACT (100 pontos) 1.902,00R$                              1.747,00R$        962,00R$            1.747,00R$           962,00R$                    

RT (valor máximo) 4.693,56R$                              4.118,35R$        4.118,35R$           

GQ (valor máximo) 2.015,83R$        2.015,83R$                

Total da remuneração 12.428,55R$                            11.005,99R$      5.809,43R$        11.005,99R$         5.809,43R$                

Remuneração Anual 149.142,60R$                         132.071,88R$    69.713,16R$      132.071,88R$       69.713,16R$              

Encargos 32.811,37R$                            29.055,81R$      15.336,90R$      29.055,81R$         15.336,90R$              

Férias 49.714,20R$                            44.023,96R$      23.237,72R$      44.023,96R$         23.237,72R$              

Gratificação Natalina 12.428,55R$                            11.005,99R$      5.809,43R$        11.005,99R$         5.809,43R$                

Demais benefícios 13.823,88R$                            13.823,88R$      14.053,56R$      13.823,88R$         14.053,56R$              


