
 

ANEXO IV 
 

GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 
 
I – Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) – são normas que regulam 
a vida funcional do servidor público, com alinhamento interno e externo 
segundo o grau de escolaridade, a natureza, o grau de responsabilidade, a 
complexidade e a peculiaridade dos cargos com atribuições iguais ou 
assemelhadas de cada carreira. É regulamentado por lei, no desempenho 
funcional, desde o ingresso no cargo público, o desenvolvimento profissional do 
servidor no exercício do cargo, lotado em um determinado Órgão público, até à 
sua aposentadoria. 
 
II –Equilíbrio Interno – remuneração conforme a natureza, complexidade e 
responsabilidade dos cargos na Administração Pública. 
 
III – Equilíbrio Externo – práticas salariais compatíveis com o mercado de 
trabalho, realizado por pesquisa salarial em Prefeituras do mesmo porte, em 
cargos similares. 
 
IV –Provimento de Cargo – conjunto de procedimentos que regulamentam o 
preenchimento das vagas existentes no Quadro de Lotação de Pessoal da 
Prefeitura. 
 
V –Quadro de Pessoal – conjunto de cargos efetivos e de cargos em 
comissão, integrantes da estrutura da Administração Direta e Indireta da 
Prefeitura. 
 
VI –Servidor Público – pessoa física legalmente investida em cargo público de 
provimento efetivo ou em comissão, passíveis de responsabilização 
administrativa apurada mediante processo administrativo disciplinar ou 
sindicância de rito punitivo. 
 
VII – Empregado Público (Celetista) – pessoa física legalmente investida em 
emprego público submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), lotados em empresas públicas, autarquias e sociedades de economia 
mista.  
 
VIII–Cargo Público – conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de 
natureza permanente, criado por lei, com denominação própria, em quantidade 
específica, com ônus aos cofres públicos, ocupado por servidor 
público,podendo ser efetivo, contratado ou em comissão. O cargo pode ser de 
natureza: técnico, científico ou artístico, cujo exercício seja indispensável e 
predominante à aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível 
superior ou nível médio;cargo administrativo ou burocrático, de nível médio e 
cargo operacional de nível básico. 
 



IX– Cargo Público de Provimento Efetivo – conjunto de 
atividades/atribuições e responsabilidades assemelhadas quanto à natureza 
das ações e às qualificações exigidas de seus ocupantes, criado por lei, de 
acordo com a estrutura organizacional do Órgão público, com denominação 
própria, atribuições específicas, número certo de vagas e salários pagos pelos 
cofres públicos municipais, preenchido por pessoa aprovada e classificada em 
Concurso Público. 
 
X –Cargo Público em Comissão ou Cargo Comissionado – conjunto de 
responsabilidades definidas por lei, de acordo com a estrutura organizacional 
do Órgão, de livre nomeação e exoneração a qualquer tempo (ad nutum), seja 
a pedido, seja de ofício, por autoridade competente. Não exige concurso 
público para sua efetuação, para o exercício do cargo de chefia/direção e 
assessoramento exercido por pessoa da sociedade ou por servidor efetivo.  
 
XI – Função de Confiança – conjunto de responsabilidades definidas por lei, 
atribuído ao servidor do quadro efetivo, denominados FC – Função de 
Confiança.   
 
XII– Grupo Ocupacional de Cargo – agrupamento de cargos da mesma 
natureza funcional, semelhantes quanto ao grau de complexidade, nível de 
responsabilidade e de escolaridade na carreira, (superior, técnico/médio, 
operacional) exigido para seu desempenho, identificado por algarismo romano 
(I, II, III e IV).  
 
XIII –Nível de Vencimento – conjunto de padrões que compõem uma mesma 
faixa de vencimentos, de forma horizontal na tabela identificando o valor do 
vencimento, disposto em ordem crescente por algarismo arábico(1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 e 12).  
 
XIV–Classe de Vencimento - posição distinta do padrão salarial integrante da 
faixa de salário atribuído ao ocupante do cargo efetivo, disposto na tabela de 
forma vertical, identificado por letras do alfabeto (A, B, C, D e E). 
 
XV–Tabela de Remuneração – conjunto de retribuições pecuniárias devidas 
ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, escalonadas em uma Matriz de 
níveis (1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e em Classes (A,B, C,D, e, E) para 
cada Grupo Ocupacional de Cargos I, II, III e IV.  
 
XVI–Faixa de Vencimento – escala de padrões de vencimentos percebidos 
pelo servidor atribuídos a um determinado nível ou grau de vencimento (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e, 12) no âmbito de uma mesma Classe de acordo com 
seu nível de complexidade/responsabilidade/formação escolar e seu valor 
relativo no mercado de trabalho. 
 
XVII– Interstício – lapso de tempo de três em três anos estabelecidos para 
que o servidor se habilite à progressão ou promoção funcional, sendo vedada a 
transposição funcional, que somente poderá ser feita por meio de Concurso 
Público. 
 



XVIII– Progressão Funcional – é a passagem de um Nível de Vencimento 
para outro, dentro da mesma Classe do Grupo Ocupacional de Cargo que 
pertença, organizada na forma horizontal e em ordem crescente, indicada por 
números arábicos de nível 1 a 12, no processo de evolução do servidor no 
cargo em que ocupa submetido à avaliação de critérios prévios combinados 
estabelecidos no Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional 
(RADF). 
 
XIX – Promoção Funcional – é a ascensão funcional de Classe(A para B); (B 
para C); (C para D); (D para E) de vencimento no âmbito do mesmo Grupo 
Ocupacional de Cargo, organizada na forma vertical, segundo a avaliação de 
critérios prévios combinados estabelecidos no Regulamento de Avaliação de 
Desempenho Funcional (RADF). 
 
XX– Vencimento – retribuição pecuniária devida ao ocupante do cargo público 
pelo seu efetivo exercício, com valor fixado em lei, correspondente ao nível e a 
classe salarial do respectivo Grupo Ocupacional de Cargo, nunca inferior a um 
salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação conforme o 
disposto no inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal. 
 
XXI– Amplitude de Vencimento – conjunto de níveis salariais 
correspondentes aos vencimentos mínimos e máximos fixados pagos a cada 
cargo em uma tabela salarial. 
 
XXII–Remuneração – vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 
 
XXIII– Atribuições do Cargo– conjunto de tarefas e responsabilidades de 
natureza especializada ou variada que identifica o cargo no posto de trabalho. 
 
XXIV– Enquadramento Funcional– processo através do qual os servidores 
serão enquadrados nos cargos previstos nas carreiras criadas pela Lei 
Complementar. 
 
XXV–Formação Profissional– nível de escolaridade mínima exigida para o 
desempenho das funções definidas para determinado cargo:Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e/ou Formação Técnico Profissional, Graduação 
(Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo), Pós-Graduação em grau de 
Especialização e MBA;e Pós-Graduação em grau de Mestrado e Doutorado. 
 
XXVI–Qualificação profissional – participação com aproveitamento de cursos 
e de eventos educacionais de capacitação e treinamento para o 
aperfeiçoamento, especialização e atualização, com certificação comprovada, 
relativos ao melhor exercício do desempenho funcional do cargo que ocupa, 
sendoa base requerida para progressão e promoção funcionais.  
 
XXVII–Habilidades – capacidade do ser humano em ser hábil (facilidade, 
tendência) em determinado objeto/assunto, podendo ser descritas como 
Gerencial: relacionadas a planejamento, organização, liderança, integração, 
supervisão e gestão; Humana: capacidade de trabalhar em grupo, relações 



interpessoais para influenciar e desenvolver pessoas; Espacial: visualizar, 
manipular formas e espaços; Memória: resgatar informações apresentadas 
visualmente ou através da audição; Matemática: resolver problemas e usar a 
lógica; Escrita: redação esmerada com grande capacidade de expressão e 
comunicação; Oratória: capacidade de falar em público e explicar a informação 
de forma natural e clara.  
 
XXVIII–Competências – características que demonstram o desempenho 
individual da atitude da pessoa frente a determinadas situações, como: 
Técnicas/profissionais: capacidade de resolver situações problemas 
específicas do cotidiano no cargo que ocupa (desenho técnico, operação de 
um equipamento, finanças);Sociais: atitudes e comportamentos necessários 
ao relacionamento pessoal (comunicação, negociação e trabalho em 
equipe);Digital: capacidade de usar instrumentos multimídia, equipamentos 
tecnológicos simples e complexos;De negócios (objeto do Órgão): 
compreensão do negócio, seus objetivos, ambiente sociopolítico (conhecimento 
de legislação, planejamento, orientação para o cidadão).  
 
XXIX–Responsabilidade – mede o grau de impacto das decisões/ações e 
suas consequências, sendo: Estratégica: define os rumos do negócio ao seu 
comando;Política: nível de relacionamento para a liberdade que o ocupante 
possui;Por Valores: delimita o aspecto monetário (financeiro) no contexto e o 
impacto do mesmo; Contribuição: efetiva e eficaz no impacto dos resultados 
finais que o cargo pode oferecer ao Governo Municipal;Elaboração de planos: 
aspectos táticos para conduzir programas e projetos;Execução de tarefas 
rotineiras. 
 
XXX–Complexidade – mede o nível de complicações, problemáticas e a 
capacidade de raciocínio do ocupante do cargo para analisar, interpretar, criar, 
avaliar e decidir frente à diversidade. Apura o grau de autonomia para 
solucionar problemas com nível de abstração do raciocínio face às políticas e 
procedimentos inerentes ao cargo. 
 
XXXI– Área de Conhecimento – conjunto de informações, conhecimentos e 
experiências práticas em uma área específica de atuação profissional. 
 
XXXII– Experiência – vivência de atuação profissional necessária ao exercício 
satisfatório das atividades que compõem o cargo. 
 
XXXIII–Jornada de Trabalho – carga horária estabelecida para o pleno 
desempenho das funções definidas no cargo. 
 
XXXIV –Lotação Funcional –determinada por um ato da Secretaria de 
Administração, relativo onde o servidor exercerá o seu cargo, seja em órgão da 
administração direta ou indireta da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.  
 
 
 
 



XXXV –Remoção de ofício interna– transferência internado local do exercício 
laboral do servidor público determinada por um ato do dirigente de uma 
unidade administrativa, no âmbito de sua própria unidade, sem o desvio de 
função desse servidor, com o objetivo de elevar a eficiência no serviço público. 
 
XXXVI–Remoção de ofício externa– transferência externa da unidade 
administrativa do exercício laboral do servidor público determinada por um ato 
da Secretaria de Educação, que poderá ser por permuta de servidores ou não, 
entre as unidades da administração direta da Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis, em consonância com os dirigentes das unidades 
administrativas, emissora e receptora do servidor. 
 
XXXVII – Cedência – movimentação do servidor público pertencente ao quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, para outros órgãos da 
administração indireta ou para órgãos de esfera estadual ou federal, sem ou 
com ônus para os cofres municipais, considerando o termo da cessão. 
 
XXXVIII – Remoção Ordinária – movimentação do servidor público 
pertencente ao quadro da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a pedido do 
servidor, para concorrer à vaga disponibilizada em Edital anual publicado para 
essa finalidade. 
 
XXXIX – Remoção Extraordinária – movimentação de pessoal, quando o 

servidor solicitar sua transferência do local de sua lotação para outro, mediante 

justificativa expressa, e a conveniência da administração, caso aceita, será 

determinada em ato pela Secretaria de Educação. 

 


