
ANEXO I 

 

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

 

 

 

I. Sistema Único de Saúde - SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e pelas fundações mantidas pelo Poder Público; 

II. Área de Abrangência no SUS compreende a interface com todas as áreas da 

atividade humana, na medida em que as questões relativas à saúde e segurança no 

trabalho perpassam todos os processos produtivos nos diferentes ramos de atuação e 

atividades laborais, no campo das ciências da natureza, saúde, exatas, humanas e na 

área de linguagens e códigos, reconhecendo o homem como agente e paciente de 

transformação, visando à preservação da vida e do meio ambiente, de forma que 

todas as áreas de formação e qualificação tenham correspondência com os cargos 

previstos nesta Lei Complementar; 

III. Área de Atuação no SUS – formada por todos os perfis profissionais e 

ocupacionais previstos nesta lei complementar, inseridos no processo de produção 

no que tange às técnicas de trabalho, educação, ética, política e social de 

reintegração, inclusão e organização social, importância terapêutica, recreação, lazer 

e esportes tendo como objetivo comum a melhoria da qualidade de vida nas 

coletividades; 

IV.  Profissionais de saúde são todos aqueles que, estando ou não ocupados no setor 

saúde, detém formação profissional específica ou qualificação prática ou acadêmica 

para o desempenho de atividades ligadas direta ou indiretamente ao cuidado ou 

ações de saúde; 

V. Trabalhadores de saúde são todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente 

na atenção à saúde nos estabelecimentos de saúde ou atividades de saúde, podendo 

deter ou não formação específica para o desempenho de funções atinentes ao setor; 

VI. Trabalhadores do SUS são todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente na 

atenção à saúde nas instituições que compõem o SUS podendo deter ou não 

formação específica para o desempenho de funções atinentes ao setor; 

VII. Plano de carreira é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem 

oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 

trabalhadores de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos 



órgãos e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da política de 

pessoal; 

VIII. Carreira é a trajetória do trabalhador desde o seu ingresso no cargo ou emprego até 

o seu desligamento, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento 

profissional, remuneração e avaliação de desempenho; 

IX. Cargo é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das ações e às 

qualificações exigidas de seus ocupantes, com responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional e vínculo de trabalho estatutário; 

X. Classe é a divisão que agrupa, dentro de determinado cargo as atividades com níveis 

similares de complexidade; 

XI. Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de um emprego, com valor fixado 

em lei; 

XII. Emprego público é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das 

ações e às qualificações exigidas de seus ocupantes, com responsabilidades previstas 

na estrutura organizacional e vínculo de trabalho; 

XIII. Cargo de Provimento Efetivo no Sistema Único de Saúde conjunto de 

competências, complexidades e responsabilidades assemelhadas quanto à natureza 

das ações e às qualificações exigidas de seus ocupantes, previstas na estrutura 

organizacional da Secretaria de Municipal de Saúde e no vínculo de trabalho 

estatutário; 

XIV. Competências – conjunto de saberes, habilidades e atitudes do cargo de provimento 

efetivo com denominação própria, de acordo com estrutura da carreira dos 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis; 

XV. Formação – entende-se por formação as etapas da educação formal nos níveis 

escolares do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos de Nível Médio, 

Especialização de Nível Técnico, Graduação (licenciatura, bacharelado e 

tecnológico), Pós-Graduação, exigidos para o ingresso e progressão em classes da 

carreira; 

XVI. Qualificação Profissional – entende-se por qualificação profissional, para o 

desenvolvimento na carreira, todo e qualquer processo de capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e atualização por meio de cursos, conferências, 

congressos, seminários, simpósios, capacitações em serviços, extensão, oficinas, 

fóruns, estágio curricular e similares, para aquisição de conhecimentos exigidos para 

o exercício das atribuições do cargo e progressão em classes da carreira. 



XVII. Enquadramento é o ato pelo qual se estabelece a posição do trabalhador em um 

determinado cargo ou emprego, classe e padrão de vencimento ou de salário, em 

face da análise de sua situação jurídico-funcional; 

XVIII. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, com valor fixado 

em lei; 

XIX. Remuneração é o vencimento do cargo ou o salário do emprego, acrescido das 

vantagens pecuniárias estabelecidas em lei; e, 

XX. Padrão de vencimento ou de salário é o conjunto formado pela referência 

numérica e o seu respectivo grau. 

 


