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LEI COMPLEMENTAR Nº 432, DE 1º DE JULHO DE 2010                        

Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos Órgãos da Administração Direta do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores efetivos 

dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 

Norte, instituído pela presente Lei Complementar, fixa as diretrizes básicas da política de 

ingresso, estrutura dos cargos, carreira e sistema de remuneração. 

§ 1º O regime jurídico dos cargos definidos por esta Lei Complementar é o 

instituído pela Lei Complementar n.º 122, de 30 de junho de 1994. 

§2º O Plano de que trata o caput deste artigo é estruturado em Grupos 

Ocupacionais, Cargos Públicos e Níveis Remuneratórios, na forma do Anexo I e II desta 

Lei Complementar. 

Art. 2º  O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de que trata esta Lei 

Complementar obedece às seguintes diretrizes: 

I - valorização dos titulares de cargos públicos de provimento efetivo da 

Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio 

destas medidas: 

a) estímulo ao aperfeiçoamento profissional; 
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b) desenvolvimento de qualidades técnico-profissionais e gerenciais; e  

c) garantia de remuneração digna e condições adequadas de trabalho.  

II - progressão funcional baseada nos critérios de merecimento e 

capacitação. 

CAPITULO II 
DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 3º O Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo 

do Estado do Rio Grande do Norte, compreende: 

I - Quadro Permanente, constituído de cargos de provimento efetivo, 

estruturados em grupos ocupacionais, níveis remuneratórios e gerenciais, de acordo com a 

natureza, grau de complexidade, responsabilidade das atividades e as qualificações 

exigidas para o seu desempenho, relacionados nos Anexos I e II. 

Parágrafo único.  Os grupos ocupacionais subdividem-se em níveis 

remuneratórios e gerenciais, observando-se a natureza e complexidade das atividades e o 

grau de instrução exigido, classificando-se da seguinte forma 

a) Grupo de Nível Superior (GNS) - constituído dos cargos de natureza 

técnico-científica, cujo exercício é privativo de portador de diploma de nível superior, 

detentor de habilitação legal para o desempenho das atividades. 

b) Grupo de Nível Médio (GNM) - constituído dos cargos de natureza 

administrativa ou profissionalizante, cujo exercício exige do ocupante a comprovação do 

grau de instrução ou formação técnico profissional equivalente ao ensino médio. 

c) Grupo de Nível Operacional (GNO) - constituído dos cargos de natureza 

operacional, de natureza simples, cujo exercício exige do ocupante a comprovação do 

ensino fundamental. 

II - Quadro Suplementar, constituído pelo conjunto de cargos e empregos 

organizados, assim especificados: 

a) Cargos de provimento efetivo oriundos de Órgãos da Administração 

Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, ocupados por servidores 
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não optantes pelo presente Plano de Cargos, Carreira e Remuneração desta Lei 

complementar; 

b) empregos públicos oriundos da Administração Indireta do Estado do Rio 

Grande do Norte, de que trata as Leis Complementares de nº 129, de 02 de fevereiro de 

1995 c/c as de nº 163, de 05 de fevereiro de 1999 e de nº 228, de 1º de março de 2002; 

c) empregos públicos oriundos do Banco do Estado do Rio Grande do 

Norte – BANDERN, de que trata a Lei nº 6.045, de 04 de outubro de 1990, c/c a Lei 

Complementar nº 233, de 17 de abril de 2002. 

CAPITULO III 
DOS CARGOS EFETIVOS 

Art. 4º Os cargos efetivos do Quadro Permanente de Órgão da 

Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte classificam-

se em categorias funcionais, as quais são determinadas pela natureza do trabalho, grau de 

complexidade e responsabilidade e que estão divididas nas seguintes áreas: 

I – Área Administrativa - compreende os cargos a que são inerentes 

atividades técnico-científicas, de nível superior, relacionadas diretamente com os objetivos 

institucionais de cada Órgão. 

II – Área de Infraestrutura e Tecnologia - compreende os cargos a que são 

inerentes atividades técnico-científicas, especializadas e interligadas à área de Tecnologia 

da Informação, Engenharia e Arquitetura, de nível superior e médio, relacionadas direta ou 

indiretamente com os objetivos institucionais de cada Órgão. 

III – Área de Suporte Administrativo - compreende os cargos a que são 

inerentes atividades administrativas de assistência no desenvolvimento das tarefas meio, 

relacionadas direta ou indiretamente com os objetivos institucionais de cada Órgão. 

IV – Área de Suporte Operacional - compreende os cargos a que são 

inerentes atividades de serviços operacionais, relacionadas indiretamente com os objetivos 

institucionais de cada Órgão.  

Parágrafo único.  Os perfis dos cargos que integram as categorias 

funcionais, objeto deste artigo, estão relacionados no Anexo II. 
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CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO 

Art. 5º O ingresso nos cargos de provimento efetivo em Órgão da 

Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte dar-se-á 

inicialmente através da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, observando-se o grau de instrução exigido e atendimento dos requisitos 

estabelecidos no perfil do cargo, constante do Anexo II. 

Parágrafo único.  O ingresso dar-se-á no primeiro Nível Remuneratório 1, 

Nível Gerencial I, do grupo ocupacional previsto para o respectivo cargo, conforme 

determinado na Tabela de Vencimentos definida no Anexo I, observando-se os 

dispositivos previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado 

e das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, instituído pela Lei Complementar n.º 

122 de 30 de junho de 1994. 

CAPÍTULO V 
DO ENQUADRAMENTO 

Art. 6°  Os servidores efetivos integrantes do Quadro de Pessoal dos 

Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, 

podem optar pelo enquadramento decorrentes da aplicação desta Lei Complementar ou 

pela permanência nos atuais cargos públicos de que são titulares, até as respectivas 

vacâncias. 

Art. 7°  Os servidores efetivos, lotados nos Órgãos da Administração Direta 

do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, até a publicação desta Lei 

Complementar, são enquadrados de acordo com o disposto no Anexo III desta Lei, da 

seguinte forma: 

I - os cargos públicos preexistentes de nível elementar, em cargos efetivos 

do Grupo de Nível Operacional (GNO); 

II - os cargos públicos preexistentes de nível médio, em cargos efetivos do 

Grupo de Nível Médio (GNM); 
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III - os cargos públicos preexistentes de nível superior, em cargos efetivos 

do Grupo de Nível Superior (GNS). 

§ 1° A hierarquização no Grupo Ocupacional se dá mediante a computação 

do tempo de serviço efetivo exclusivamente prestado no serviço público estadual, da 

administração direta e indireta, à razão de um nível a cada três anos, posicionando o 

servidor, mediante enquadramento, na forma do Anexo IV. 

§ 2° As frações de tempo de serviço não utilizadas na hierarquização do 

servidor serão consideradas como cumprimento parcial do interstício para os fins de 

progressão. 

§ 3° O tempo de serviço público estadual para efeito de hierarquização é 

computado até o último dia anterior a data da vigência da presente Lei Complementar. 

Art. 8° Não é considerado como de efetivo exercício no cargo, para efeito 

de hierarquização, o tempo relativo a: 

I - faltas injustificadas; 

II - gozo de licença para trato de interesses particulares; 

III - afastamento sem remuneração para acompanhar cônjuge ou 

companheiro; 

IV - suspensão disciplinar; 

V - prisão decorrente de decisão judicial. 

Art. 9º O enquadramento dos servidores públicos efetivos, lotados, 

relotados e redistribuídos dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte, até a publicação desta Lei Complementar, nos cargos e 

carreira definidos nesta Lei, dá-se mediante opção expressa do servidor, a ser formalizada 

por requerimento no prazo de cento e vinte dias, a partir da publicação desta Lei 

Complementar. 

Parágrafo único.  O servidor não optante permanece no atual cargo público 

de que é titular, integrando o Quadro Suplementar até a respectiva vacância. 
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Art. 10. Os servidores públicos efetivos lotados nos Órgãos da 

Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, que 

estiverem em gozo de licença para tratar de interesses particulares ou à disposição de 

outros Órgãos ou Entidades não vinculadas a Administração Pública Estadual do Poder 

Executivo, com ou sem ônus, exceto para fins de mandato classista, na época de 

implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído por esta Lei 

Complementar, são enquadrados por ocasião da reassunção no órgão de origem, desde que 

atendam os requisitos de habilitação estabelecidos nesta Lei. 

Art. 11. Fica criada a Comissão de Enquadramento e acompanhamento do 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, integrada por onze membros, presidida pelo 

Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, ou por representante por 

ele designado, com a seguinte composição: 

I - três representantes da Secretaria de Estado da Administração e dos 

Recursos Humanos; 

II – três representantes da Secretaria de Estado da Educação da Cultura; 

III – um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Defesa Social; 

IV – um representante da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e 

da Pesca; 

V - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania; 

VI – um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social; e 

VII - um representante da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura. 

§ 1° O presidente da Comissão de Enquadramento e acompanhamento do 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, somente tem voto de desempate. 

§ 2° A Comissão de Enquadramento e acompanhamento do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo 
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do Estado do Rio Grande do Norte, designada através de portaria do Secretário de Estado 

da Administração e dos Recursos Humanos, tem as seguintes atribuições: 

 

I - elaborar os instrumentos necessários aos procedimentos de 

enquadramento; 

II - providenciar e coordenar o recolhimento das informações pertinentes 

sobre a situação funcional dos servidores; 

III - analisar as informações recolhidas para efeito de identificação da 

situação funcional correspondente ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; 

IV - elaborar e encaminhar a proposta final de enquadramento à deliberação 

do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos. 

Art. 12. O servidor tem o prazo de cento e oitenta dias, contado da data da 

publicação do resultado, para recorrer da decisão que promoveu o seu enquadramento. 

Art. 13. Na hipótese de redução da remuneração dos ocupantes dos cargos 

dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 

Norte, resultante dos enquadramentos previstos nesta Lei Complementar, a diferença será 

paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. 

§ 1º  A vantagem pessoal nominalmente identificada será calculada a partir 

da diferença existente entre a remuneração percebida pelo servidor e o nível remuneratório 

resultante do enquadramento. 

§ 2º  No valor da remuneração anterior, para fins de verificação da 

ocorrência de redução prevista no caput deste artigo, não se incluem os valores pagos a 

título de adicional pelo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa, adicional por 

serviço extraordinário, adicional por tempo de serviço, adicional noturno e vantagens 

incorporadas pelo servidor. 

Art. 14. O enquadramento dos atuais titulares de cargos públicos de 

provimento efetivo vinculados aos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte nos cargos públicos previstos neste Plano de Cargos, 
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Carreira e Remuneração obedece ao disposto nos Anexos I, III e IV desta Lei 

Complementar. 

Art. 15. O cômputo do tempo de serviço efetivo, para efeito de 

hierarquização, prestado exclusivamente ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do 

Norte, posicionará o servidor no Nível Remuneratório correspondente ao Grupo 

Ocupacional a que pertença o cargo público, conforme Anexo I desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO VI 
DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 16. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, 

exclusivamente, pela mudança de Nível Gerencial e de Nível Remuneratório mediante, 

respectivamente, Progressão por Capacitação Gerencial ou por Mérito Profissional, após o 

cumprimento de interstício mínimo de 03 (três) anos, salvo se houver resíduos de tempo 

de serviço decorrentes do enquadramento do servidor no presente Plano. 

Art. 17. A progressão funcional dar-se-á por progressão vertical, 

caracterizada pela movimentação do servidor de um Nível Remuneratório para outro 

imediatamente superior, dentro do mesmo Grupo Ocupacional ou por progressão 

horizontal, caracterizada pela movimentação do servidor do nível gerencial em que se 

encontra para o Nível Remuneratório inicial do nível gerencial imediatamente superior, 

sem que haja a mudança de sua categoria funcional.  

Art. 18. Não será considerado como de efetivo exercício no cargo, para 

efeito de progressão funcional, o tempo relativo a: 

I - faltas injustificadas; 

II - licença para tratamento de interesses particulares; 

III - afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro sem 

remuneração; 

IV - suspensão disciplinar; 

V - decorrente de decisão judicial; 

VI - em licença para o exercício de mandato eletivo, federal, distrital, 

estadual ou municipal; 
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VII - cessão funcional a Órgão ou Entidade não vinculados a 

Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, 

exceto para fins de mandato classista. 

Art. 19. A progressão por Mérito Profissional dar-se-á mediante a 

movimentação do servidor para o Nível Remuneratório imediatamente posterior ao que se 

encontra, pertencente ao mesmo Grupo Ocupacional e Nível Gerencial, após resultado 

favorável obtido em Avaliação de Desempenho.  

Art. 20. A progressão por Capacitação Gerencial dar-se-á mediante a 

movimentação do servidor de um Nível Gerencial para outro, sem mudança do Grupo 

Ocupacional, observando o interstício mínimo de 05 (cinco) anos no Nível Gerencial em 

que se encontra, desde que seja comprovada a respectiva capacitação e apresentação de 

diploma de Curso de Formação de Gestores. 

Parágrafo único.  As vagas destinadas aos Níveis Gerenciais II e III 

somente serão preenchidas por portadores de diploma de nível superior, devidamente 

registrado pelo órgão profissional competente. 

Art. 21. O disciplinamento da progressão por Mérito Profissional e 

Capacitação Gerencial, será regulamentado através de Decreto. 

CAPÍTULO VII 
DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 22. Os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a uma 

jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo se a Lei estabelecer duração 

diversa, conforme o disposto no art. 19, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 

1994. 

CAPÍTULO VIII 
DA REMUNERAÇÃO 

Art. 23. O vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento 

efetivo do Quadro de Pessoal dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte é fixado na forma da Tabela de Vencimentos, constante do 

Anexo I desta Lei Complementar. 
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Art. 24. A Tabela de Vencimentos dos Cargos de provimento efetivo dos 

Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte é 

dividida por Grupos ocupacionais, formada por 14 (catorze) Níveis Remuneratórios e 03 

(três) Níveis Gerenciais que definem o posicionamento do vencimento básico do servidor 

durante sua carreira funcional. 

Art. 25. Os Níveis Remuneratórios estão dispostos em números ordinais e 

os Níveis Gerenciais em números romanos, expressos em moeda corrente vigente no País, 

constituindo um conjunto de valores limitados por mínimos e máximos, subentendidos 

como piso e teto.  

Parágrafo único.  A diferença remuneratória entre piso e teto deve 

comportar, no máximo, um intervalo de 50% (cinquenta por cento). 

CAPÍTULO IX 
DA POLÍTICA DE INCENTIVO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 26. Será instituída a Gratificação de Incentivo à Qualificação ao 

servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, 

cuja política de valorização profissional, os critérios e processos de validação dos 

certificados, serão regulamentados através de Decreto. 

Art. 27. A Gratificação de Incentivo à Qualificação será devida após 2 

(dois) anos da vigência desta Lei Complementar, e terá por base percentual calculado 

sobre o Nível Remuneratório percebido pelo servidor, denominado Percentual de 

Incentivo à Qualificação – PIQ na forma do Anexo V desta Lei. 

§1º  Os títulos apresentados em área de conhecimento com relação direta ao 

cargo ocupado pelo servidor ensejará maior Percentual de Incentivo à Qualificação – PIQ 

do que em área de conhecimento com relação indireta. 

§2º  Os Percentuais de Incentivo à Qualificação – PIQ não são acumuláveis 

e serão incorporados, sempre pelo maior percentual em decorrência do grau de educação 

formal obtido, aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. 

§3º  O Percentual de Incentivo à Qualificação – PIQ somente integrará os 

proventos da aposentadoria e as pensões, quando os certificados dos cursos considerados 
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para a sua concessão tiverem sido obtidos no período em que o servidor estiver em 

atividade. 

 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 28. Caberá à Secretaria Estadual de Administração e dos Recursos 

Humanos, instituir o Plano de Desenvolvimento Institucional que contemplará o Plano de 

Desenvolvimento dos integrantes deste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, 

mediante a execução de cursos de capacitação de servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, de forma a aferir-lhes a aptidão e o potencial de trabalho, transmitindo 

conhecimentos, métodos e técnicas, objetivando a habilitação para o adequado 

desempenho de suas atribuições. 

Art. 29. O Plano de Desenvolvimento dos integrantes do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração deverá conter: 

I - dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de 

modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição; 

II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e  

III - Programa de Avaliação de Desempenho. 

§1º  O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração será elaborado com base em diretrizes institucionais estabelecidas 

em Decreto, no prazo de 01 (um) ano, a contar da publicação desta Lei Complementar. 

§2º  Após o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos, contado 

após a publicação da presente Lei Complementar, o servidor será automaticamente 

promovido para o Nível Remuneratório imediatamente superior do Grupo Ocupacional em 

que ocupa, caso as normas previstas no caput deste artigo não tenham sido publicadas. 

Art. 30. A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 

ficará responsável pela elaboração de Lei Complementar que disciplinará o 

enquadramento dos cargos oriundos do Quadro Suplementar, de que trata o art. 3º, inc. II, 

alíneas b e c, no prazo de 01 (um) ano, a partir da publicação desta Lei Complementar. 
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§ 1º  Os cargos e empregos do Quadro Suplementar com a vacância serão 

remanejados para o Quadro Permanente. 

§ 2º  A vaga remanejada para o Quadro Permanente, será mediante 

correlação, dentro do mesmo grupo ocupacional, no padrão I e nível gerencial I, a que 

pertença o cargo. 

Art. 31. O Quadro de Lotação dos Órgãos da Administração Direta do 

Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte será fixado através de Decreto, em 

decorrência da demanda da força de trabalho a ser definida pela Secretaria de Estado da 

Administração e dos Recursos Humanos, após estudo das necessidades para o 

preenchimento do quadro funcional, no prazo de 01 (um) ano, a partir da publicação desta 

Lei Complementar. 

Art. 32. O enquadramento dos servidores dos Órgãos da Administração 

Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte no cargo de Analista de RH, 

somente será concedido de acordo com a correlação de cargos prevista no Anexo III, 

mediante opção formal do servidor e apresentação de diploma de curso de Gestão de 

Pessoas, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, devidamente expedido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. 

Art. 33. Os servidores dos Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte que tenham tempo de serviço público 

estadual superior a 05 (cinco) anos, estarão aptos a participar da primeira progressão por 

Capacitação Gerencial, desde que preencha os demais requisitos estabelecidos no art. 20 

desta Lei Complementar. 

Art. 34. Os servidores de Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte que tenham sido enquadrados por força de 

Leis Complementares que instituíram Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, podem 

optar pelo enquadramento decorrente da aplicação desta Lei Complementar, que será 

regulamentado através de Decreto. 

Art. 35. Os efeitos decorrentes desta Lei Complementar são extensivos aos 

servidores inativos e pensionistas dos Órgãos da Administração direta do Poder Executivo 

do Estado do Rio Grande do Norte, no que couber, providenciando-se, após o estudo das 
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situações atuais, a correlação de seu último cargo ocupado e a revisão de seus proventos e 

pensões, observados os dispositivos previstos nesta Lei Complementar. 

Art. 36. A Gratificação Especial de que trata a Lei Estadual nº 6.371, de 22 

de janeiro de 1993 com alterações posteriores, destinada aos ocupantes de cargo de 

provimento efetivo de nível superior da Administração Direta do Estado do Rio Grande do 

Norte, fica extinta e incorporada ao novo vencimento básico do servidor como vantagem 

pessoal, a partir da publicação dessa Lei Complementar. 

Art. 37. Os efeitos financeiros decorrentes da implantação desta Lei 

Complementar decorrerão de recursos assegurados pelo Orçamento Geral do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte a ser aplicado sobre o vencimento básico de 

cada Grupo Ocupacional, e operarão seus efeitos não cumulativos: 

I – para os integrantes dos Grupos de Nível Médio (GNM) e de Nível 

Superior (GNS) será de 50% (cinquenta por cento) a partir de 01 de novembro do corrente 

exercício, acrescidos de mais 25% (vinte e cinco por cento) em 01 de março de 2011, e 

mais 25% (vinte e cinco por cento) em 01 de Setembro de 2011 sobre os valores 

constantes do Anexo I; 

II – para os integrantes do Grupo de Nível Operacional (GNO) será 

aplicado integralmente a partir de 01 de Novembro do corrente exercício, sobre os valores 

constantes do Anexo I. 

Parágrafo único.  Os reajustes referidos neste artigo serão calculados na 

forma do Anexo I. Tabelas I, II e III desta Lei Complementar, respeitadas as datas 

previstas nos incisos anteriores. 

Art. 38. A implementação desta Lei Complementar fica condicionada à 

observância dos requisitos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, das normas 

limitadoras da despesa pública com pessoal do Poder Executivo previstas na Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como da Lei Federal nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997. 

Art. 39. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especialmente as Leis Estaduais nº 6.371, de 22 de janeiro de 

1993, com alterações posteriores. 
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Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 1º de julho de 2010, 189° 
da Independência e 122° da República. 

IBERÊ PAIVA FERREIRA DE SOUZA 
Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior 
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ANEXO I 

VENCIMENTO MENSAL BÁSICO DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO 

QUADRO DE PESSOAL DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER 

EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

TABELA 1 

GRUPO DE NÍVEL OPERACIONAL (GNO) 

 

Nível  Níveis Gerenciais 

Remuneratório I II III 

1 765,00 1.275,00 2.550,00 

2 775,80 1.293,01 2.586,02 

3 786,76 1.311,27 2.622,54 

4 797,87 1.329,79 2.659,58 

5 809,14 1.348,57 2.697,15 

6 820,57 1.367,62 2.735,24 

7 832,16 1.386,94 2.773,87 

8 843,92 1.406,53 2.813,05 

9 855,83 1.426,39 2.852,78 

10 867,92 1.446,54 2.893,08 

11 880,18 1.466,97 2.933,94 

12 892,61 1.487,69 2.975,38 

13 905,22 1.508,70 3.017,40 

14 918,01 1.530,01 3.060,02 
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TABELA 2 

GRUPO DE NÍVEL MÉDIO (GNM) 

 

Nível  Níveis Gerenciais 

Remuneratório I II III 

1 1.275,00 2.550,00 3.825,00 

2 1.293,01 2.586,02 3.879,02 

3 1.311,27 2.622,54 3.933,81 

4 1.329,79 2.659,58 3.989,37 

5 1.348,57 2.697,15 4.045,72 

6 1.367,62 2.735,24 4.102,86 

7 1.386,94 2.773,87 4.160,81 

8 1.406,53 2.813,05 4.219,58 

9 1.426,39 2.852,78 4.279,17 

10 1.446,54 2.893,08 4.339,61 

11 1.466,97 2.933,94 4.400,91 

12 1.487,69 2.975,38 4.463,06 

13 1.508,70 3.017,40 4.526,10 

14 1.530,01 3.060,02 4.590,03 
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TABELA 3 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

 

Nível  Níveis Gerenciais 

Remuneratório I II III 

1 2.550,00 3.825,00 5.100,00 

2 2.586,02 3.879,02 5.172,03 

3 2.622,54 3.933,81 5.245,08 

4 2.659,58 3.989,37 5.319,16 

5 2.697,15 4.045,72 5.394,29 

6 2.735,24 4.102,86 5.470,48 

7 2.773,87 4.160,81 5.547,75 

8 2.813,05 4.219,58 5.626,10 

9 2.852,78 4.279,17 5.705,57 

10 2.893,08 4.339,61 5.786,15 

11 2.933,94 4.400,91 5.867,87 

12 2.975,38 4.463,06 5.950,75 

13 3.017,40 4.526,10 6.034,80 

14 3.060,02 4.590,03 6.120,04 

 

 

 

 



 
 

Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

ANEXO II 

PERFIL DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA GRUPO DE NÍVEL OPERACIONAL (GNO) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Serviços Especializados 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades de caráter operacional e especializada, em seus vários segmentos, relacionados à serviços de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva em instalações, equipamentos e instrumentos, dando suporte ao 
desenvolvimento das atividades meio da Secretaria. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Fornecer suporte operacional em inspeção em instalações, equipamentos e instrumentos; 
� Executar atividades de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em equipamentos, instrumentos e 

estações de telefonia, hidráulicas e elétricas, de baixa complexidade; 
� Receber, protocolar, controlar entradas e saídas de materiais, instrumentos e equipamentos, bem como 

acompanhar o processo de expedição, quando couber; 
� Realizar o controle e guarda de documentos, ferramentas, materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade; 
� Acompanhar variáveis de processos de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; 
� Executar o processo de instalação e desinstalação de equipamentos de som e similares, quando necessário; 
� Prestar assistência técnica em equipamentos eletro-eletrônicos, quando couber; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo 
EXPERIÊNCIA: não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

GRUPO DE NÍVEL OPERACIONAL (GNO) 

ÁREA: Suporte Operacional ESPECIALIDADE: administrativa 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades de caráter operacional, em seus vários segmentos, dando suporte ao desenvolvimento das 
atividades meio e fins da Secretaria. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

� Atender ao público de forma presencial, telefônica e eletrônica; 
� Realizar atividades relacionadas a atendimento e orientação ao público interno e externo; 
� Executar atividades de análise, conferência, organização, distribuição, acompanhamento e controle de 

documentos e processos; 
� Fornecer suporte operacional, relacionadas à atividade de rotinas administrativas; 
� Realizar atividades de anotação, digitação, registro, organização e arquivo de documentos do setor; 
� Realizar lançamento de informações e dados no sistema operacional, em conformidade com normas internas 

pré-estabelecidas; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo 
EXPERIÊNCIA: não se aplica 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA GRUPO DE NÍVEL OPERACIONAL (GNO) 
ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Serviços Gerais 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades de caráter operacional, em seus vários segmentos, relacionadas à conservação, limpeza, copa e 
portaria, dando suporte ao desenvolvimento das atividades meio da Secretaria. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

� Limpar, conservar e manter organizado as instalações físicas e equipamentos; 

� Executar atividades de reposição de materiais de higiene e limpeza em banheiros; 

� Executar serviços de manutenção e conservação de jardins; 

� Executar atividades de limpeza e manutenção de ambientes internos e externos; 

� Realizar o transporte e movimentação de mobiliário, quando necessário; 

� Recolher, transportar e acondicionar o lixo, de qualquer natureza, em conformidade com normas internas e 
sanitárias pré-estabelecidas; 

� Especificar materiais de uso em serviço, de forma a evitar atrasos e interrupções; 

� Fazer e servir café, distribuindo entre os setores internos, quando couber; 

� Lavar louças e utensílios de uso do setor; 

� Manter o abastecimento de botijões de água mineral nos setores internos; 

� Manter limpo e organizado os instrumentos de uso diário utilizado na limpeza interna e externa; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo 
EXPERIÊNCIA: não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: MOTORISTA GRUPO DE NÍVEL OPERACIONAL (GNO) 
ÁREA: Suporte Operacional ESPECIALIDADE: sem especialidade 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades relacionadas ao deslocamento de servidores em serviço, bem como de transportes de 
documentos de interesse da Secretaria. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

� Executar serviços externos, relacionados a entregas de documentos oficiais e protocolados, junto a empresas, 
órgãos públicos e demais instituições públicas e privadas; 

� Realizar o transporte de servidores em serviços da Secretaria; 
� Realizar o transporte de mercadorias, de qualquer natureza, de interesse da Secretaria; 
� Realizar viagens municipais e estaduais, a serviço da Secretaria; 
� Realizar serviços externos, de qualquer natureza; 
� Manter o veículo em perfeito estado de conservação; 
� Realizar a avaliação das condições de uso dos veículos, relacionado aos itens de manutenção e segurança; 
� Cumprir as determinações legais existentes nas normas de trânsito, bem como nos procedimentos internos; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Fundamental Completo  
EXPERIÊNCIA:  Habilitação “D” 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL MÉDIO (GNM) 

ÁREA: Suporte Administrativo ESPECIALIDADE: sem especialidade 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades de caráter administrativo em seus vários segmentos, dando suporte ao desenvolvimento das 
atividades meio e fins da Secretaria. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Executar atividades de protocolo, relacionadas à entrada, autuação e saída de documentos e processos; 
� Realizar atividades de anotação, digitação, redação, organização e arquivo de documentos; 
� Fornecer suporte operacional em atividades de controle e dotação orçamentária; 
� Executar atividades de recebimento, conferência, armazenamento, controle e distribuição de materiais e 

equipamentos, de qualquer natureza; 
� Realizar atividades relacionadas a atendimento e orientação ao público interno e externo; 
� Executar atividades de análise, conferência, organização, distribuição, acompanhamento e controle de 

documentos e processos; 
� Executar o processo de empenho, notas de lançamentos e ordens bancárias, em conformidade com normas 

pré-estabelecidas; 
� Prestar informações funcionais, de qualquer natureza, relacionada à área de atuação; 
� Participar de comissões, de qualquer natureza, quando couber; 
� Fornecer suporte operacional, relacionadas à atividade de rotinas administrativas; 
� Realizar lançamentos no sistema operacional, de qualquer natureza, relacionada às atividades de rotina da 

área de atuação; 
� Emitir termos, guias de recolhimento, recibos, certidões, notificações, declarações ou documentos similares, 

para fins de autorização e encaminhamento pelo setor competente; 
� Elaborar e encaminhar documentos, de qualquer natureza para publicação, quando couber; 
� Executar atividades operacionais de arquivo, relacionada ao processo de recebimento, manutenção, 

conservação, controle e guarda de documentos e processos da Secretaria;  
� Executar o processo de recebimento, organização e encaminhamento de malotes; 
� Fornecer suporte operacional em atividade de organização e execução de eventos de interesse da Secretaria; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo  
EXPERIÊNCIA: não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL MÉDIO (GNM) 

ÁREA: Suporte Administrativo ESPECIALIDADE: Contabilidade 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades de caráter administrativo, dando suporte ao desenvolvimento das atividades, que envolvam 
conhecimentos específicos na área de contabilidade. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Executar o processo de conferência, classificação, codificação e escrituração contábil de documentos e 
operações; 

� Executar o processo de conciliação das contas contábeis, através do livro razão; 
� Executar o processo de conciliação de contas bancárias de projetos; 
� Fornecer suporte operacional na elaboração das obrigações acessórias; 
� Conferir os lançamentos realizados no sistema operacional; 
� Conferir a movimentação de ativo permanente da Fundação e de projetos; 
� Elaborar e conferir balanços, balancetes e outros demonstrativos contábeis; 
� Analisar e liberar solicitações de suprimentos de fundos de projetos; 
� Fornecer suporte técnico-contábil em fiscalizações, de qualquer natureza; 
� Executar atividades relativas à organização e arquivo de documentos contábeis; Realizar atividades de 

anotação, digitação, redação, organização e arquivo de documentos; 
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� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 
 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo ou Curso Técnico em Contabilidade 
EXPERIÊNCIA: não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GRUPO DE NÍVEL MÉDIO (GNM) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Suporte Técnico 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam a manutenção preventiva corretiva em equipamentos, bem como suporte 
técnico e treinamento junto aos servidores.  
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Executar o processo de atendimento ao usuário interno; 
� Fornecer suporte no processo de controle das políticas internas de segurança de informação e de acesso de 

conteúdo; 
� Executar o processo de instalação e manutenção do Parque de Equipamentos; 
� Fornecer o suporte tecnológico e técnico junto a clientes internos, quando necessário; 
� Fornecer o suporte nos procedimentos de aquisição e atualização de softwares e hardwares; 
� Contribuir na identificação das necessidades da área de tecnologia dos setores internos, incluindo infra-

estrutura; 
� Executar a manutenção preventiva e corretiva em hardwares e softwares; 
� Elaborar relatórios técnicos e de registro de desempenho relativos às atividades, quando couber; 
� Executar o processo de instalação, configuração e suporte em sistemas administrativos, sistemas 

operacionais e sistemas de redes; 
� Fornecer o suporte operacional e administrativo junto ao setor de tecnologia, quando necessário; 
� Fornecer suporte de software junto ao usuário, quando couber; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante ou Curso Técnico equivalente  
EXPERIÊNCIA: não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Ensino Superior Completo em qualquer graduação 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades que compreendam o planejamento, a organização, a execução, o controle e a avaliação de planos, 
projetos, processos, serviços e rotinas da área de atuação. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Fornecer suporte técnico em atividades de planejamento, organização, controle, distribuição e arquivo de 
processos; 

� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
� Realizar o lançamento de informações, de qualquer natureza, no sistema operacional, em conformidade 

com as normas e procedimentos pré-estabelecidos; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Participar de comissões, de qualquer natureza, bem como de reuniões técnicas interna ou externa em que se 

exija a aplicação de conhecimentos inerentes a pratica de Administração em geral, 
� Executar atividades de atendimento ao público interno e externo, quando necessário; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 
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REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em qualquer área de formação, com habilitação legal para o 
exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Administração 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos, serviços e rotinas nas áreas administrativas, financeira, patrimônio, marketing e 
suprimentos, que envolvam conhecimentos específicos na área de administração. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Contribuir no desenvolvimento de instrumentos e ferramentas aplicadas à racionalização e modernização de 
processos e rotinas da administração pública; 

� Executar atividades de análise e avaliação orçamentária e financeira, relacionada aos processos e rotinas, 
em conformidade com a área de atuação; 

� Participar de comissões, de qualquer natureza, bem como de reuniões técnicas interna ou externa em que se 
exija a aplicação de conhecimentos inerentes a pratica de Administração em geral, 

� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
� Realizar o lançamento de informações, de qualquer natureza, no sistema operacional, em conformidade 

com as normas e procedimentos pré-estabelecidos; 
� Fornecer suporte técnico em atividades de planejamento, organização, controle, distribuição e arquivo de 

processos; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Executar atividades de atendimento ao público interno e externo, quando necessário; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Administração, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Biblioteconomia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos, serviços e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de Biblioteconomia. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Elaborar normas, instrumentos e ferramentas que promovam a racionalização e controle das atividades 
desenvolvidas pela Biblioteca ou Arquivo; 

� Realizar estudos e pesquisas, voltadas às descobertas de novas demandas de obras; 
� Realizar estudos relacionados à identificação do perfil dos usuários da Secretaria; 
� Analisar obras de diferentes suportes, identificando os assuntos a elas relacionados;  
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� Planejar, coordenar e controlar atividades operacionais, relacionada ao processo de recebimento, 
manutenção, conservação controle e guarda de documentos e processos da Secretaria;  

� Executar atividades de catalogação de obras de diferentes suportes; 
� Classificar as obras, em conformidades com normas pré-determinadas; 
� Coordenar atividades de controle, relacionada a empréstimos, renovação e devolução de obras; 
� Prestar assessoramento técnico e consultoria interna, em conformidade com a área de atuação; 
� Participar do processo de elaboração do orçamento anual, direcionado à Biblioteca. 
� Participar de reuniões técnicas interna ou externamente em que se exija a aplicação de conhecimentos 

inerentes a pratica da atividade de sua área de formação; 
� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Comunicação Social 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de comunicação social. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Realizar a cobertura jornalística de eventos em geral, de interesse da secretaria; 
� Redigir e editar matérias para meios de comunicação; 
� Realizar a clipagem de notícias impressas; 
� Divulgar informações diversas através de sistema interno de comunicação e por meio da Internet;  
� Atualizar o banco de dados da página da Internet relativa às informações e matérias da área de 

comunicação social;  
� Fornecer o assessoramento técnico em entrevistas; 
� Redigir textos e release de assuntos de interesse da Secretaria; 
� Editar jornal e boletim informativo interno e externo; 
� Acompanhar toda e qualquer confecção de matéria para divulgação junto às agências de publicidade ou 

entidades afins, bem como outras publicações oficiais; 
� Acompanhar a execução e produção fotográfica de interesse da Secretaria; 
� Acompanhar e divulgar junto aos veículos de comunicação a realização de seminários, encontros, palestras, 

feiras e exposições de interesse da Secretaria; 
� Prestar atendimento ao público externo, quando solicitado;  
� Organizar e conservar o arquivo jornalístico de interesse da Secretaria; 
� Participar de comissões de qualquer natureza, bem como de reuniões técnicas interna ou externamente em 

que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes ao Jornalismo; 
� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Comunicação Social, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Contabilidade 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de contabilidade. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Planejar, orientar e executar os registros e operações contábeis e orçamentárias em atendimento às 
necessidades administrativas e às exigências legais; 

� Orientar e supervisionar a realização dos procedimentos contábeis; 
� Executar atividades de análise e avaliação orçamentária e financeira, relacionada aos processos e rotinas, 

em conformidade com a área de atuação; 
� Analisar, elaborar, conferir balanços, balancetes, demonstrativos de contas dentro das normas contábeis e 

controlar balanço de resultados e patrimonial; 
� Elaborar relatórios de análise contábil, econômica e financeira; 
� Elaborar fluxo de receita e despesa; 
� Executar operações de controle orçamentário; 
� Participar de comissões ou de reuniões técnicas interna ou externa em que se exijam a aplicação de 

conhecimentos inerentes á sua área; 
� Realizar verificações periódicas da escrituração contábil; 
� Formalizar processos de pagamentos de auxílios e convênios; 
� Executar operações de inventário patrimonial e tombamento; 
� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Economia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de Economia. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Realizar diagnósticos de captação de recursos financeiros, voltados para o processo de desenvolvimento 
institucional e modernização da administração pública; 

� Planejar, controlar, organizar e coordenar atividades relacionadas às áreas da área financeira, arrecadação 
e orçamentária; 

� Prestar assessoramento técnico e consultoria interna, em conformidade com a área de atuação; 
� Participar de comissões, de qualquer natureza, bem como de reuniões técnicas interna ou externa em que se 

exija a aplicação de conhecimentos inerentes área de Economia; 
� Realizar atividades de análise dos setores econômicos e potencialidade de arrecadação; 
� Elaborar indicadores para avaliação de cenários econômicos que sirvam de subsídios para o planejamento 

da arrecadação de tributos do Estado; 
� Realizar estudos setoriais de avaliação da política tributária do Estado e o respectivo potencial de 

arrecadação; 
� Elaborar indicadores para acompanhar a evolução das transferências constitucionais federais e o 
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recebimento de royalties devidos ao Estado; 
� Realizar estudos e análises comparativas da evolução entre as receitas estaduais e de outras unidades da 

federação; 
� Elaborar e implementar planos, programas e projetos, relacionados à área de atuação; 
� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Economia, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Estatística 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de Estatística. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Realizar atividades de análise e projeções estatísticas,  
� Acompanhar dados, histórico e indicadores de arrecadação; 
� Realizar atividades de estatística descritiva; 
� Elaborar relatórios, gráficos e planilhas gerenciais, fornecendo o subsídio técnico para a tomada de decisões; 
� Apresentar resultados de análise de sazonalidade e de potencialidade de arrecadação; 
� Desenvolver pesquisas internas e externas, de interesse da Secretaria 
� Prestar assessoramento técnico e consultoria interna, em conformidade com a área de atuação; 
� Participar de comissões, de qualquer natureza, bem como de reuniões técnicas interna ou externa em que se 

exija a aplicação de conhecimentos inerentes área de Economia; 
� Elaborar relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Estatística, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Administração 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas da área de recursos humanos, que envolvam conhecimentos técnicos da área de 
administração. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

� Elaborar, acompanhar e avaliar planos, projetos, estudos, pesquisas na área de Recursos Humanos; 
� Contribuir no processo de elaboração de políticas, normas, procedimentos e instrumentos da área de 

atuação; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
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� Contribuir no processo de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de normas e 
procedimentos relativos ao processo de recrutamento, seleção e socialização de novos servidores; 

� Executar atividades de levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento de servidores; 
� Contribuir no processo de planejamento, aplicação, tabulação e avaliação do processo de avaliação de 

desempenho de servidores; 
� Contribuir na elaboração e manutenção de instrumentos de comunicação interna (boletins, manuais, e-mails 

ou outro de mesma natureza); 
� Fornecer suporte operacional na execução de atividades alusivas às datas comemorativas e atividades 

integrativas; 
� Elaborar e alimentar indicadores de desempenhos, relatórios e planilhas de sua área de atuação; 
� Participar de comissões ou reuniões técnicas interna ou externa em que se exija a aplicação de 

conhecimentos inerentes à área de atuação; 
� Elaborar pareceres, relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Executar atividades de atendimento ao público interno e externo, quando necessário; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Administração ou Recursos Humanos, com habilitação 
legal para o exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Pedagogia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas da área de recursos humanos, que envolvam conhecimentos técnicos da área de 
Pedagogia. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

� Elaborar, acompanhar e avaliar planos, projetos, estudos, pesquisas na área de Recursos Humanos, 
dentro de sua área de atuação; 

� Realizar atividades de planejamento, execução e divulgação de projetos e parcerias voltados para a 
educação, ética e cidadania de servidores; 

� Sistematizar ações, bem como desenvolver instrumentos e metodologias aplicadas ao processo e rotinas da 
área de atuação; 

� Executar o processo de análise e parecer de documentos técnicos e de material didático; 
� Mensurar indicadores de projetos e programas educacionais desenvolvidos pela área de competência; 
� Fornecer suporte operacional na execução de atividades alusivas às datas comemorativas e atividades 

integrativas; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
� Elaborar e alimentar indicadores de desempenhos, relatórios e planilhas de sua área de atuação; 
� Participar de comissões ou reuniões técnicas interna ou externa em que se exija a aplicação de 

conhecimentos inerentes à área de atuação; 
� Elaborar pareceres, relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Executar atividades de atendimento ao público interno e externo, quando necessário; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Pedagogia, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Psicologia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades que compreendam o planejamento, a organização, a execução, o controle e a avaliação de planos, 
projetos, processos e serviços na área de recursos humanos, que envolvam conhecimentos técnicos da área de 
Psicologia.  
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar planos, projetos, estudos, pesquisas na área de Recursos Humanos; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
� Contribuir no processo de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de normas e 

procedimentos relativos ao processo de recrutamento, seleção e socialização de novos servidores; 
� Identificar perfis adequados de servidores para a distribuição entre os setores internos da Secretaria; 
� Elaborar pareceres psicológicos de servidores em fase de seleção ou de acompanhamento de desempenho 

funcional; 
� Pesquisar e Identificar índices patológicos em servidores e desenvolver ações preventivas e corretivas de 

acompanhamento psico-social; 
� Emitir parecer psicológicos em testes ou análise funcional de servidores em processos de promoção, 

progressão ou desenvolvimento de carreiras; 
� Contribuir no processo de levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento de servidores; 
� Desenvolver ações em processos de administração de conflitos; 
� Fornecer suporte operacional na execução de atividades alusivas às datas comemorativas e atividades 

integrativas; 
� Elaborar e alimentar indicadores de desempenhos, relatórios e planilhas de sua área de atuação; 
� Participar de comissões ou reuniões técnicas interna ou externa em que se exija a aplicação de 

conhecimentos inerentes à área de atuação; 
� Elaborar pareceres, relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Psicologia, com habilitação legal para o exercício 
profissional. 

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Administrativa ESPECIALIDADE: Serviço Social 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades que compreendam o planejamento, a organização, a execução, o controle e a avaliação de planos, 
projetos, processos e serviços na área de recursos humanos, que envolvam conhecimentos técnicos da área de 
Psicologia.  
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar planos, projetos, estudos, pesquisas na área de Recursos Humanos; 
� Executar atividades de análise de informações processuais; 
� Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social;  
� Planejar e executar programas de bem – estar – social;  
� Elaborar levantamentos estatísticos e laudos sociais;  
� Prestar assessoramento aos servidores da Secretaria, quando estes apresentarem algum tipo de problema 

que possa ou esteja afetando seu trabalho;  
� Monitorar e desenvolver programas de melhoria da qualidade de vida dos servidores; 
� Monitorar e desenvolver programas de melhoria da qualidade de vida; 
� Desenvolver instrumentos e metodologias de interação família-Secretaria; 
� Fornecer suporte operacional na execução de atividades alusivas às datas comemorativas e atividades 
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integrativas; 
� Elaborar e alimentar indicadores de desempenhos, relatórios e planilhas de sua área de atuação; 
� Participar de comissões ou reuniões técnicas interna ou externa em que se exija a aplicação de 

conhecimentos inerentes à área de atuação; 
� Elaborar pareceres, relatórios e planilhas gerenciais, bem como mensurar indicadores da área de atuação; 
� Analisar, orientar, supervisionar ou executar atividades de rotinas, relativas à área de atuação; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Serviço Social, com habilitação legal para o exercício 
profissional. 

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUTURA GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Engenharia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de engenharia. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Planejar, coordenar e acompanhar atividades de Engenharia, relativas a projetos, execução de obras e 
serviços; 

� Fiscalizar , bem como validar serviços e obras da área de engenharia; 
� Elaborar medições de obras, quando couber; 
� Elaborar normas e instrumentos de controle e acompanhamento de obras e serviços; 
� Planejar, executar, coordenar e acompanhar operações de manutenção preventiva e corretiva em ambientes 

internos da Secretaria; 
� Contribuir na elaboração do planejamento orçamentário de sua área de atuação; 
� Responder tecnicamente na elaboração de projetos e certificação de obras; 
� Assinar Projetos de obras físicas, relacionada às áreas, hidráulicas, elétricas e de alvenaria; 
� Elaborar normas, especificações e orçamentos para aquisição de materiais/equipamentos e contratação de 

serviços da área de engenharia.  
� Diagnosticar deficiências e elaborar planos de melhorias nos sistemas hidráulico, elétrico e de alvenaria; 
� Prestar assessoramento técnico e consultoria interna, em conformidade com a área de atuação; 
� Executar atividades de análise e avaliação financeira, relacionada aos processos e rotinas, em conformidade 

com a área de atuação; 
� Realizar atividades de auditoria interna, quando couber; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Engenharia, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUTURA GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 
ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Arquitetura 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o estudo, pesquisa, diagnóstico, análise, execução, controle e avaliação de 
planos, projetos, processos e rotinas, que envolvam conhecimentos específicos na área de arquitetura. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
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� Planejar, coordenar e acompanhar atividades de Arquitetura, relativas a projetos, execução de obras e 
serviços; 

� Elaborar projetos arquitetônicos; 
� Elaborar especificações técnicas de arquitetura; 
� Fiscalizar obras e serviços na área de atuação; 
� Executar medição de obras de interesse da Secretaria;  
� Realizar o levantamento e orientação para serviços de manutenção predial; 
� Supervisionar, orientar e monitorar prestadoras de serviços terceirizadas; 
� Levantamento e orientação para serviços de manutenção 
� Elaborar estudos de ambientação, relacionado à lay-out, paisagismo e decoração; 
� Emitir parecer técnico, em conformidade com a área de atuação; 
� Validar a conclusão dos serviços executados; 
� Realizar atividades de auditoria interna, quando couber; 
� Emitir pareceres e relatórios em áreas específicas da sua área de atuação profissional; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Arquitetura, com habilitação legal para o exercício 
profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Administração de Banco de Dados 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o planejamento, desenvolvimento, documentação, configuração, implantação, 
manutenção preventiva e corretiva de ativos e sistemas de banco de dados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Pesquisar, desenvolver e testar novas tecnologias da informação, de banco de dados e de recursos técnicos, 
implantando e documentando rotinas e projetos; 

� Executar e controlar o processo de configuração e implementação de estruturas de banco de dados; 
� Planejar e documentar o design da estrutura física e lógica dos bancos de dados; 
� Planejar e documentar políticas de backup,  recovery  e tunning dos bancos de dados; 
� Propor políticas, implementar mecanismos e auditar sistemas de segurança de banco de dados; 
� Executar o processo de configuração e monitoramento de servidores de banco de dados; 
� Executar o processo de manutenção preventiva e corretiva em servidores de banco de dados; 
� Fornecer o suporte técnico em práticas de otimização de consultas de banco de dados; 
� Avaliar o desempenho e a qualidade de fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, quando couber; 
� Realizar o processo de levantamento de necessidades, especificações e orçamento de equipamentos da sua 

área de atuação; 
� Elaborar pareceres e relatórios técnicos relativos a sua área de competência; 
� Acompanhar os indicadores de desempenho, identificando possíveis falhas, desvios de ações e pontos de 

melhoria; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação, com habilitação legal para o 
exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Administração de Redes 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o planejamento, desenvolvimento, documentação, configuração, implantação, 
manutenção preventiva e corretiva de ativos e sistemas de redes. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Implantar e documentar rotinas e projetos; 
� Executar e controlar o processo de configuração e implementação de estruturas de redes, incluindo 

roteadores, servidores de acesso, switches, servidores, entre outras; 
� Propor políticas, implementar mecanismos e auditar sistemas de segurança de redes; 
� Executar o processo de configuração e monitoramento de servidores; 
� Executar o processo de manutenção preventiva e corretiva em ativos de redes; 
� Fornecer o suporte técnico nos subsídios de tomadas de decisões; 
� Avaliar o desempenho e a qualidade de fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, quando couber; 
� Realizar o processo de levantamento de necessidades, especificações e orçamento de equipamentos da sua 

área de atuação; 
� Elaborar relatórios técnicos e de desempenho relativos a sua área de competência; 
� Acompanhar os indicadores de desempenho, identificando possíveis falhas, desvios de ações e pontos de 

melhoria; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e Comunicação, com habilitação 
legal para o exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Análise de Sistemas 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam a análise, criação, desenvolvimento, implantação de programas e sistemas e 
suporte técnico interno junto a servidores. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Elaborar estudos de informatização de atividades; 
� Realizar a análise de requisitos, confecção de diagramas técnicos e casos de uso; 
� Analisar, formatar e implementar as rotinas a serem usadas em Sistemas; 
� Definir arquitetura dos sistemas; 
� Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas, quando designado; 
� Aplicar metodologias apropriadas e autorizadas, quando do processo de desenvolvimento de sistemas e 

gerenciamento de projetos; 
� Formatar e definir layout de arquivos; 
� Entrevistar e treinar os usuários que utilizarão as rotinas; 
� Analisar os resultados obtidos pelas rotinas definidas; 
� Efetuar manutenção nas rotinas existentes. 
� Orientar e supervisionar a implementação dos sistemas desenvolvidos; 
� Elaborar documentação de sistema; 
� Propor novas metodologias ou melhores práticas de desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de 
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projetos; 
� Elaborar pareceres e relatórios técnicos relativos a sua área de competência; 
� Acompanhar os indicadores de desempenho, identificando possíveis falhas, desvios de ações e pontos de 

melhoria; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e Comunicação, com habilitação 
legal para o exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS) 

ÁREA: Infraestrutura e Tecnologia ESPECIALIDADE: Suporte Técnico 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar atividades que compreendam o planejamento, desenvolvimento, documentação, configuração, implantação, 
manutenção preventiva e corretiva de servidores e sistemas de redes internos e externos, bem como prover o suporte 
técnico interno junto a servidores. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar estudos, pesquisas, diagnósticos, planos e projetos, em conformidade com a 
área de atuação; 

� Gerenciar políticas internas de segurança de informação e de acesso de conteúdo; 
� Orientar, executar e supervisionar o processo de instalação e manutenção do Parque de Equipamentos; 
� Implantar e documentar rotinas e projetos; 
� Orientar e supervisionar o suporte tecnológico e técnico junto a clientes internos, quando necessário; 
� Administrar e manter sistemas corporativos de uso interno, incluindo rede de dados, telefonia IP e sistema 

de segurança, entre outros; 
� Fornecer o suporte nos procedimentos de aquisição e atualização de softwares e hardwares; 
� Identificar necessidades da área de tecnologia dos setores internos; 
� Implantar e manter sistema de backup dos dados e sistemas internos; 
� Orientar e supervisionar a manutenção preventiva e corretiva em hardwares e softwares; 
� Fornecer o suporte técnico nos subsídios de tomadas de decisões; 
� Elaborar relatórios técnicos e de desempenho relativos a sua área de competência; 
� Acompanhar os indicadores de desempenho, identificando possíveis falhas, desvios de ações e pontos de 

melhoria; 
� Prover o controle de patrimônio utilizado pela sua área de competência; 
� Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

REQUISITOS DE INGRESSO 

GRAU DE INSTRUÇÃO: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e Comunicação, com habilitação 
legal para o exercício profissional  

EXPERIÊNCIA: não se aplica 
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ANEXO III 
CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA FUNCIONAL NÍVEL 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 
CATEGORIA FUNCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Administrador 

Agente Administ. N S 

Assistente Social 

Comunicador Social 

Contador 

Contador - Tc 

Economista 

Estatistico 

Jornalista 

Psicologo 

Secretário Executivo 

Sociologo 

Tecnico de Nivel Superior - Redist Fja 

Tecnico Nivel Sup Iv - Relotado Idema 

Tecnico de Nivel Superior 

Tecnico de Nivel Superior - Relot Bdrn 

Tecnico de Nivel Superior - Tc 

Tecnico Em Adiministracao 

Tecnico Nivel Super Ii - Relotado Fundac 

Tecnico Nivel Super Iv - Relotado Fundac 

Tecnico Nivel Superior I - Relotado Fundac 

Analista Administrativo / Analista 
de Recursos Humanos / Analista de 

Tecnologia da Informação 

Arquiteto 

Engenheiro 

Engenheiro Agronomo 

Superior 
 

Ensino Superior 
Completo 

Analista de Infraestrutura                                            

Grupo de Nível 
Superior 
(GNS) 

Ensino Superior 
Completo 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 
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CATEGORIA FUNCIONAL NÍVEL 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 
CATEGORIA FUNCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Agente Administrativo 

Agente Administrativo Iv - Relotado Fundac 

Assist Administ - Redist Terra 

Assitente de Contas Nm -Tc 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Administrativo - Relot Bdrn 

Auxiliar de Servicos Tecnicos 

Auxiliar de Tesoureiro ( Afte ) 

Classificador 

Consultor Técnico Esp Cte1 

Datilografo - Redist Terra 

Datilógrafo 

Mecanógrafo 

Tec Contabil - Redist Terra 

Tecnico Especializado D 

Tecnico Especializado D - Tc 

Tecnico Nivel Medio Relotado Fundac 

Tecnico Processual 

Técnico em Contabilidade 

Técnico Esp. D- Reint. Prox. 

Assistente Administrativo           
Assistente de Infraestrutura                                   
Assitente de Tencologia da 

Informação    

Fiscal de Acude 

Desenhista 

Desenhista - Redist Terra 

Desenhista Artistico 

Desenhista Técnico 

Topógrafo 

Topografo- Redist Terra 

Técnico Agrícola 

Tec Agricola - Redist Terra 

Médio 
 

Ensino Médio 
Completo ou Curso 
Técnico Equivalente 

Assistente de Infraestrutura 

Grupo de Nível 
Médio (GNM) 

Ensino Médio 
Completo ou Curso 
Técnico Equivalente 
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SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

CATEGORIA FUNCIONAL NÍVEL 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 
CATEGORIA FUNCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Agente de Portaria I 

Agente de Portaria II 

Agente Serviço I - Redistribuido Fundac 

Agente Serviço II - Relotado Fundac 

Agente Administrativo Auxiliar 

Agente Administrativo I 

Agente Administrativo I - Redistribuido Fundac 

Agente Administrativo II 

Agente Administrativo III - Redistribuido Fundac 

Aux Administ - Redist Terra 

Auxiliar Administrativo Nivel Elementar 

Datilógrafo 

Mimeografista 

Auxiliar de Serviços 
Administrativos 

Auxiliar de Servicos Gerais 

Auxiliar de Servicos Gerais - Tc 

Aux Serv Gerais - Redist Terra 

Auxiliar Topógrafo 

Eletricista 

Mecanico 

Mestre de Artes e Oficio 

Mordomo 

Operador Máquina Ch. 

Tratorista 

Vigia 

Zelador 

Auxiliar de Infraestrutura 

Motorista 

Elementar 
 

Ensino Fundamental 
Completo 

Motorista 

Grupo de Nível 
Operacional (GNO) 

Ensino Médio 
Completo 
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ANEXO IV 

TABELA DE HIERAQUIZAÇÃO PELO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO DO PODER 

EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Tempo de serviço Estadual Nível 

De 0 anos a menor do que 3 anos 1 

De 3 anos a menor do que 6 anos 2 

De 6 anos a menor do que 9 anos 3 

De 9 anos a menor do que 12 anos 4 

De 12 anos a menor do que 15 anos 5 

De 15 anos a menor do que 18 anos 6 

De 18 anos a menor do que 21 anos 7 

De 21 anos a menor do que 24 anos 8 

De 24 anos a menor do que 27 anos 9 

De 27 anos a menor do que 30 anos 10 

De 30 anos a menor do que 33 anos 11 

De 33 anos a menor do que 36 anos 12 

De 36 anos a menor do que 39 anos 13 

De 39 anos em diante 14 
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ANEXO V 

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

 

Percentuais de incentivo Nível de escolaridade formal superior ao 
previsto para o exercício do cargo (*) 

Área de Conhecimento com 
correlação direta 

Área de Conhecimento com 
correlação indireta 

Ensino Médio Completo 10% - 

Curso de Graduação Completo 15% 10% 

Especialização, superior ou igual a 360h 25% 15% 

Mestrado 35% 25% 

Doutorado 50% 35% 

(*) Curso reconhecido pelo Ministério da Educação 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 431, DE 1º  DE JULHO DE 2010                        

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos e 

institui o Grupo Ocupacional dos Servidores da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Plano de Cargos e Vencimentos e 

o Grupo Ocupacional dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Norte, fixando as suas diretrizes básicas, a estrutura dos cargos que compõem o seu 

Quadro de Pessoal e os respectivos padrões de remuneração.  

Art. 2º  O Plano de Cargos e Vencimentos da Procuradoria Geral do Estado 

é estruturado de acordo com os preceitos e definições funcionais previstas no artigo 2º da 

Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS 

Art. 3º  O Plano de Cargos e Vencimentos resultante da aplicação das 

diretrizes estabelecidas nesta Lei é estruturado em 3 (três) classes, com 16 (dezesseis) 

níveis cada, de acordo com o disposto nos Anexos I e II, na seguinte forma: 

I - Classe A, constituída por cargos públicos cujo provimento exige dos 

seus ocupantes escolaridade de nível superior completo;  

II - Classe B, constituída por cargos públicos cujo provimento exige dos 

seus ocupantes escolaridade de nível médio completo ou formação técnico-profissional 

equivalente; 
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III - Classe C, constituída por cargos públicos cujo provimento exige dos 

seus ocupantes escolaridade de nível fundamental completo. 

Art. 4º  A investidura nos cargos públicos de provimento efetivo de que 

trata o artigo 3º desta Lei ocorre no primeiro nível da respectiva Classe, mediante 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Parágrafo único. O Nível identifica a posição do servidor na escala de 

vencimentos, em função do seu cargo e classe. 

Art. 5º  A codificação dos cargos de provimento efetivo disposta de acordo 

com o Anexo I desta Lei Complementar obedece ao sistema alfanumérico, da seguinte 

forma: 

I - uma letra maiúscula para identificar a Classe; e 

II - dois algarismos para identificar o Nível na ordem sequencial dentro da 

mesma classe. 

CAPÍTULO III 

DAS NORMAS DE ENQUADRAMENTO 

Art. 6º O enquadramento constitui direito pessoal dos servidores lotados na 

Procuradoria Geral do Estado - PGE que possuam a habilitação necessária ao cargo. 

Art. 7º O enquadramento dos servidores efetivos obedecerá aos seguintes 

critérios: 

I - enquadramento em cargo efetivo, feito exclusivamente com base na 

descrição das atividades permanentes, respeitando a escolaridade exigida, mediante 

transformação do cargo, observando-se a Tabela de Correlação de Cargos Efetivos, em 

conformidade com o Anexo III; 

II - cômputo do tempo de serviço, para efeito de hierarquização, prestado 

exclusivamente ao Serviço Público Estadual, da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, em qualquer condição, posicionando o servidor no nível adequado da 

categoria funcional correspondente ao cargo, exceto os casos previstos no § 2º do art. 14 

desta Lei Complementar. 

Art. 8º Os cargos públicos de provimento efetivo de Técnico de Nível 

Superior, Economista e Engenheiro Agrônomo vinculados à PGE passam a integrar a 

Classe A do Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Estado, ficando transformados 

em cargos públicos de provimento efetivo de Técnico Processual. 
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Art. 9º Os cargos públicos de provimento efetivo de Técnico Processual, 

Técnico Especializado “D”, Datilógrafo e Assistente Administrativo vinculados à PGE 

passam a integrar a Classe B do Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Estado, 

ficando transformados em cargos públicos de provimento efetivo de Assistente Técnico 

Processual. 

Art. 10. Os cargos públicos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 

Gerais vinculados à PGE ficam transformados em cargos públicos de provimento efetivo 

de Auxiliar Técnico Processual, passando a integrar a Classe C do Quadro de Pessoal da 

Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 11. A hierarquização por tempo de serviço será efetuada à razão de um 

nível a cada 2 (dois) anos. 

§ 1º  As frações de tempo de serviço serão aproveitadas, arredondando-se 

para 1 (um) ano quando o resíduo temporal for superior a 6 (seis) meses. 

§ 2º  Para efeito de hierarquização, o tempo de serviço será computado até 

o dia anterior à vigência da presente Lei Complementar. 

§ 3º  No caso de o servidor ser posicionado, em função do tempo de 

serviço, em nível cujo vencimento seja inferior ao percebido, será ele enquadrado em nível 

cujo vencimento seja igual ou superior mais próximo ao que estiver percebendo. 

Seção Única 

Comissão de Enquadramento do Plano de Cargos e Vencimentos 

Art. 12. Fica criada a Comissão de Enquadramento do Plano de Cargos, 

Funções e Vencimentos da Procuradoria Geral do Estado, composta de 5 (cinco) membros 

designados pelo Procurador-Geral do Estado, sendo 2 (dois) Procuradores do Estado e 3 

(três) servidores. 

§ 1º  O presidente da Comissão de que trata o caput deste artigo possui 

direito a voto somente para efeito de desempate. 

§ 2º  Cabe à Comissão: 

I - elaborar os instrumentos necessários aos procedimentos de 

enquadramento; 

II - promover o levantamento das informações funcionais dos servidores 

vinculados à PGE; 
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III - analisar as informações funcionais coletadas para fins de 

enquadramento dos servidores vinculados à PGE nos cargos públicos previstos nesta Lei 

Complementar; e 

IV - elaborar e encaminhar a proposta final de enquadramento dos 

servidores vinculados à PGE nos cargos públicos previstos nesta Lei Complementar à 

deliberação do Procurador-Geral do Estado. 

Art. 13. O servidor poderá interpor recurso da decisão que promoveu seu 

enquadramento nos cargos públicos previstos nesta Lei Complementar ao Procurador-

Geral do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação da decisão. 

CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 14. A progressão funcional dar-se-á mediante promoção, com a 

movimentação do servidor de um nível para outro imediatamente superior, na mesma 

classe. 

§ 1°  O interstício mínimo para progressão na Classe é de 2 (dois) anos de 

efetivo exercício funcional no mesmo Nível, exceto na hipótese prevista no inciso III do 

art. 15 desta Lei Complementar. 

§ 2°  Para o cálculo do interstício previsto no § 1° deste artigo, não são 

computados os dias em que os servidores estiverem afastados de suas funções em razão 

de: 

I - faltas injustificadas; 

II - gozo de licença para trato de interesses particulares; 

III - gozo de licença para tratamento de saúde, superior a cento e oitenta 

dias; 

IV - exercício de mandato eletivo, federal, distrital, estadual ou municipal; 

V - exercício de outras funções, distintas das funções exercidas na 

Procuradoria Geral do Estado; 

VI - cessão funcional a órgão ou instituição, exceto para fins de mandato 

classista;  

VII - suspensão disciplinar; 
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VIII - prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial. 

§ 3º  Não poderá ser promovido: 

I - servidor em estágio probatório; 

II - servidor em licença para tratamento de interesses particulares; 

III - servidor afastado para acompanhar cônjuge ou companheiro, sem 

remuneração. 

Art. 15. A progressão funcional dar-se-á: 

I - por permanência no cargo -  automaticamente, para o nível 

imediatamente superior ao que se encontrar, a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo 

exercício, a contar da data do enquadramento; 

II - por mérito - para o nível imediatamente superior ao que se encontrar, 

após o período de 2 (dois) anos no mesmo nível remuneratório, contados da data do 

enquadramento, mediante avaliação de desempenho; 

III - por titulação e qualificação - automaticamente, considerando-se os 

títulos, graus, diplomas e certificados, obedecendo aos critérios abaixo e de acordo com a 

Tabela de Gradação constante no Anexo IV desta Lei Complementar: 

a) qualquer que seja o título só dará direito a progressão se for em área de 

estudos diretamente relacionada com as atividades e cargo do servidor; 

b) os certificados de especialização só serão válidos se expedidos por 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; 

c) os diplomas de graduação só terão validade quando devidamente 

registrados por Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação; 

d) os títulos de Mestre e Doutor só terão validade quando expedidos por 

curso nacional credenciado pelo Conselho Federal de Educação ou, quando estrangeiros, 

devidamente revalidados. 

§ 1º A avaliação de desempenho de que trata o inciso II será fixada 

mediante normas elaboradas pela Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Estado e 

aprovadas pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado. 

§ 2º Na progressão funcional por titulação, poderão ser obtidos até no 

máximo 3 (três) níveis, dentro da mesma classe, e até 5 (cinco) níveis, ao longo da vida 

funcional do servidor, em classes diferentes. 
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§ 3º A progressão funcional ocorrerá de forma independente e cumulativa 

dentro do mesmo cargo e classe. 

§ 4º Será criada uma Comissão para mensalmente proceder aos avanços 

horizontais de que trata este artigo. 

Art. 16. Os servidores enquadrados nos cargos que integram as classes B e 

C, de nível de escolaridade médio e fundamental, respectivamente, que comprovem ter 

curso superior pleno, mediante apresentação do correspondente Diploma, expedido por 

Instituição Superior legalmente reconhecida, farão jus a um Nível a mais, quando do 

enquadramento salarial. 

Art. 17. O desenvolvimento do servidor na carreira mediante avanço 

vertical ocorrerá no caso de aprovação em Concurso Público de provas ou provas e títulos 

para cargo de classe superior ao que exerce. 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 18. O vencimento básico dos cargos públicos de provimento efetivo do 

Quadro de Pessoal da PGE é fixado na forma do Anexo I desta Lei Complementar.  

Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo a que se 

refere o caput deste artigo terão uma progressão de 3% (três porcento) de um nível para o 

outro, sendo igual e constante para todas as Classes.  

CAPÍTULO VI 

DA GESTÃO DO TRABALHO 

Art. 19. O ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal 

da Procuradoria Geral do Estado fica sujeito a uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas 

diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, salvo se a lei estabelecer duração 

diversa, a teor do previsto no art. 19 da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994. 

Art. 20. Os servidores do Grupo Ocupacional da Procuradoria Geral do 

Estado somente podem ser cedidos para outro órgão ou instituição, em qualquer esfera de 

governo, para exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o ônus da remuneração 

recai sobre o ente cessionário. 

Art. 21. O servidor que for eleito para mandato classista terá sua 

remuneração custeada pela PGE durante o exercício do mandato. 



 
 

Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 22. Caso o servidor não tenha interesse em ser incluído no Plano de 

Cargos e Vencimentos deverá, mediante opção formal, no prazo de até 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação desta Lei Complementar, manifestar-se por sua inclusão no Quadro 

Suplementar em extinção. 

Parágrafo único. Os cargos do Quadro Suplementar serão extintos com sua 

vacância, revertendo-se as correspondentes vagas para o Quadro dos Cargos de 

Provimento Efetivo, permanecendo na mesma categoria funcional, grupo ocupacional e no 

nível inicial da classe. 

Art. 23. A opção pelo Plano de Cargos e Vencimentos, por parte dos 

servidores públicos que estejam cedidos à Procuradoria Geral do Estado até a publicação 

desta Lei Complementar, dá-se mediante opção expressa e irretratável, a ser formalizada 

por requerimento individual, no prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da vigência desta 

Lei. 

Parágrafo único. O servidor não optante permanece no atual cargo público 

de que é titular, até a respectiva vacância. 

Art. 24. Os servidores públicos efetivos, lotados na Procuradoria Geral do 

Estado, que estiverem em gozo de licença para tratar de interesses particulares ou à 

disposição de outros Órgãos ou Entidades estaduais, com ou sem ônus, exceto para fins de 

mandato classista, na época da implementação do Plano de Cargos e Vencimentos 

instituído por esta Lei Complementar, são ingressos no regime jurídico por ocasião da 

reassunção no órgão de origem. 

Art. 25. Na hipótese de redução do vencimento resultante do advento do 

regime jurídico previsto nesta Lei Complementar, a diferença será paga ao servidor a título 

de vantagem pessoal nominalmente identificada, como vencimento complementar. 

Parágrafo único. No valor do vencimento anterior, para fins de verificação 

da ocorrência de redução prevista no caput deste artigo, não se incluem os valores pagos a 

título de adicional por tempo de serviço e salário família, adicional por serviço 

extraordinário, adicional noturno e vantagens incorporadas pelo servidor. 

Art. 26. Ficam criados e incluídos no Grupo Ocupacional dos Servidores da 

Procuradoria Geral do Estado, na forma do anexo II, os seguintes cargos públicos de 

provimento efetivo: 

I - 25 (vinte e cinco) cargos de auxiliar técnico processual; 
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II - 65 (sessenta e cinco) cargos de assistente técnico processual; 

III - 45 (quarenta e cinco) cargos de técnico processual superior; 

IV - 10 (dez) cargos de auditor de cálculos judiciais e administrativos; 

V - 1 (um) cargo de biblioteconomista judicial; 

VI - 2 (dois) cargos de auditor de projetos, obras e serviços de engenharia; 

VII - 2 (dois) cargos de analista de sistema de informática jurídica; 

VIII - 2 (dois) cargos de técnico em informática jurídica; 

IX - 5 (cinco) cargos de assistente técnico em informática jurídica; 

X - 5 (cinco) cargos de técnico em contabilidade judicial; 

XI - 1 (um) cargo de técnico em edificações. 

Art. 27. Aplicam-se os efeitos desta Lei Complementar aos servidores 

aposentados e pensionistas da Procuradoria Geral do Estado, providenciando-se, após 

estudo das situações atuais, a correlação de seus cargos e a revisão de seus proventos e 

pensões. 

Art. 28. Os servidores da Companhia de Processamento de Dados do Rio 

Grande do Norte – DATANORTE e do Banco do Estado do Rio Grande do Norte –

BANDERN que se encontrem cedidos à Procuradoria Geral do Estado poderão optar pela 

inclusão em Quadro Suplementar, mantida a sua condição de empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 1º  A opção pelo Quadro Suplementar deve ser efetuada nos termos 

previstos no art. 23 desta Lei Complementar. 

§ 2º  Os empregos constantes do Quadro Suplementar (Anexo VII) se 

extinguirão com sua vacância. 

Art. 29. O Quadro Suplementar discriminará os empregos e níveis salariais, 

observando-se, para a inclusão do empregado e para fins de nivelamento, as normas 

constantes nos artigos 7º a 15 desta Lei Complementar, no que couber. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos casos omissos, subsidiariamente, as 

normas estabelecidas nesta Lei Complementar. 
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Art. 30. Fica criada a Gratificação de Apoio à Representação Judicial - 

GRAJUD, a ser paga aos servidores que estejam em efetivo exercício de atividades de 

assessoramento técnico e apoio administrativo. 

§ 1º A Gratificação de Apoio à Representação Judicial - GRAJUD terá o 

valor de: 

I - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais para os servidores portadores 

de diploma de curso superior; 

II - R$ 900,00 (novecentos reais) mensais para os servidores portadores de 

certificado de conclusão do ensino médio; e 

III - R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para os servidores portadores de 

certificado de conclusão do ensino fundamental. 

§ 2º  A GRAJUD não pode ser percebida cumulativamente com qualquer 

outra gratificação. 

§ 3º  A GRAJUD é devida durante o gozo: 

I - de períodos de férias; 

II - da licença para tratamento de saúde; 

III - da licença por acidente em serviço; 

IV - da licença por motivo de gestação, adoção ou guarda judicial; 

V - da licença prêmio por assiduidade. 

Art. 31. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Procuradoria Geral do 

Estado. 

Art. 32. A implementação desta Lei Complementar fica condicionada ao 

atendimento dos requisitos do art. 169 da Constituição Federal, das normas pertinentes da 

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como da Lei Federal nº 

9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Art. 33. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 1º de julho de 2010, 189° 
da Independência e 122° da República. 

 

IBERÊ PAIVA FERREIRA DE SOUZA 
Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior 
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ANEXO I 
 

TABELA DE VENCIMENTOS DAS CLASSES E NÍVEIS 
DOS SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 
 
 

NÍVEL CLASSE 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

A 2.431,28 2.504,22 2.579,34 2.656,73 2.736,43 2.818,52 2.903,08 2.990,17 3.079,87 3.172,27 3.267,44 3.365,46 3.466,42 3.570,42 3.677,53 3.787,85 

B 1.353,02 1.393,61 1.435,42 1.478,48 1.522,84 1.568,52 1.615,58 1.664,04 1.713,97 1.765,38 1.818,35 1.872,90 1.929,08 1.986,96 2.046,56 2.107,96 

C 675,00 695,25 716,11 737,59 759,72 782,51 805,99 830,16 855,07 880,72 907,14 934,36 962,39 991,26 1.021,00 1.051,63 
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ANEXO II 

PERFIL DOS CARGOS EFETIVOS 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Técnico Processual 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior nas áreas de direito, administração, economia e estatística, 
reconhecido pelo Ministério da Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Fornecer apoio técnico-administrativo, compreendendo a gestão de pessoas, a 
administração de materiais e patrimônio, orçamentária e financeira, o planejamento e a 
execução de planos e projetos para a melhoria da gestão da Procuradoria-Geral do 
Estado; acompanhar processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, 
inclusive quanto às publicações em Diário Oficial; colaborar na regularidade do 
cumprimento dos atos processuais, bem como, na observância dos prazos; emitir 
informações, exarar despachos e lavrar pareceres técnicos auxiliares em processos 
administrativos; pesquisar e analisar legislação, doutrina e jurisprudência; executar 
trabalhos de natureza técnica, elaborar peças processuais e outros documentos relativos 
à sua atividade; prestar informações ao público interessado; operacionalizar 
equipamentos de dados afetos à área; exercer outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Auditor de Cálculos Judiciais e Administrativos 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior de Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da 
Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Realizar os cálculos judiciais e auditorias contábeis; promover a elaboração e a 
conferência de cálculos e planilhas decorrentes de processos judiciais e 
administrativos, mediante a elaboração de parecer técnico contábil; análise crítica de 
laudos de avaliação, inclusive em processos de inventário e arrolamento; efetuar 
pesquisa, levantar dados e elaborar estudos estatísticos, planejando e orientando a 
coleta e tratamento dos dados gráficos; exercer outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Biblioteconomista Judicial 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior de Biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Receber, catalogar e organizar o acervo da biblioteca; classificar, descrever 
tecnicamente, cadastrar em sistema informatizado e armazenar o material; zelar, 
recuperar, catalogar e controlar documentos diversos; manter atualizadas as assinaturas 
de revistas, periódicos e diários oficiais; realizar estudos administrativos para 
dimensionamento de equipamentos, recursos humanos e “lay-out” das diversas 
unidades da área da Biblioteca; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos de 
catalogação, classificação e recuperação do acervo bibliográfico; levantar dados 
estatísticos e manter controle de empréstimos do acervo sob sua 
responsabilidade; coordenar e executar a seleção e aferição do material integrante das 
coleções de acervo; elaborar relatório técnico e emitir parecer em sua área de 
competência; exercer outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Auditor de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior de Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Lavrar pareceres técnicos e elaborar laudos periciais nos processos de licitação 
submetidos à Procuradoria Geral do Estado, que versem sobre a contratação de obras e 
serviços de engenharia; avaliar bens imóveis objeto de inventário ou de execução 
fiscal; exercer outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Analista de Sistema de Informática 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior na área de Informática, reconhecido pelo Ministério da 
Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Planejar, coordenar e executar projetos de sistemas de informação; elaborar  
orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e sistemas para 
processamento de dados, informática e automação; definir, estruturar e testar 
programas e sistemas de informação; elaborar e codificar programas; promover estudos 
de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e sistemas de 
informação, assim como máquinas e aparelhos de informática e automação; exercer a 
fiscalização, controle e operação de sistemas de processamento de dados que 
demandem acompanhamento especializado; proceder suporte técnico e promover 
estudos, análises avaliações, vistorias, pareceres, perícias e auditorias de projetos e 
sistemas de informação; exercer outras atividades correlatas de mesma natureza e grau 
de complexidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior 
CARGO: Técnico em Informática Judicial 
CLASSE: A 
ESCOLARIDADE: 
Diploma ou certificado de curso superior na área de Informática, reconhecido pelo Ministério da 
Educação 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas em geral referentes a questões de 
hardware e software; realizar manutenção e configuração de equipamentos de rede 
(intranet e Internet). Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, 
software aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Médio 
CARGO: Assistente Técnico Processual 
CLASSE: B 
ESCOLARIDADE: 
Certificado de conclusão do ensino médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Preparar textos e apoiar no levantamento de dados para pesquisa ou para elaboração de 
relatório; oferecer suporte logístico a todas as atividades e projetos da PGE; 
acompanhar, controlar e reportar cronogramas, agendas e processos; digitar relatórios e 
documentos em geral; organizar arquivos e fluxos de documentos; conferir 
documentos; realizar levantamentos de dados, documentos e informações; realizar 
atividades de digitação e arquivo; cadastrar e movimentar processos judiciais e 
administrativos nos sistemas de informação; exercer outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Médio 
CARGO: Assistente Técnico em Informática Judicial 
CLASSE: B 
ESCOLARIDADE: 
Certificado de conclusão do ensino médio de Técnico em Informática em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Realizar atividades relacionadas com a programação de computador, suporte e 
gerenciamento de serviços de arquivo, administração de rede, impressão, aplicação, 
web e assistência técnica em hardware; exercer outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 

GRUPO OCUPACIONAL: Nível Médio 
CARGO: Técnico em Contabilidade Judicial 
CLASSE: B 
ESCOLARIDADE: 
Certificado de conclusão do ensino médio de Técnico de Contabilidade em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, sob supervisão da 
chefia imediata; receber, conferir e classificar documentos relacionados com a área de 
atuação; auxiliar na análise e contabilização de receitas e despesas; instruir e auxiliar a 
escrituração de livros contábeis; rever fichas de lançamentos e outros documentos 
contábeis, conforme determinação superior; participar da elaboração de mapas e 
registros contábeis especiais; conferir serviços contábeis; informar processos, 
observadas as normas fiscais e contábeis; levantar dados estatísticos e subsidiar a 
elaboração de relatórios e quadros demonstrativos; auxiliar na elaboração de prestações 
de contas; efetuar e conferir cálculos; analisar balancetes e balanços;  auxiliar na 
elaboração de planos de contas; apoiar apoio na elaboração orçamentária; instruir e 
acompanhar a elaboração dos expedientes relativos aos créditos adicionais; auxiliar no 
fornecimento de informações contábeis e fiscais aos usuários internos, auxiliar na 
elaboração e conferência de cálculos relativos a processos administrativos e judiciais;  
exercer outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Médio 
CARGO: Técnico em Edificações 
CLASSE: B 
ESCOLARIDADE: 
Certificado de conclusão do ensino médio de Técnico em Edificações em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Realizar levantamentos topográficos e nivelamentos, fazer desenhos de plantas e perfis, 
levantamento estatísticos, locar obras de construção civil; verificar e preparar aparelhos 
topográficos, fazer levantamentos imobiliários e cadastramento; exercer outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Básico 
CARGO: Auxiliar Técnico Processual 
CLASSE: C 
ESCOLARIDADE: 
Certificado de conclusão do ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Auxiliar em tarefas relativas às atividades de apoio e suporte à prestação de serviços 
operacionais, tais como, coleta, separação, remessa e entrega de correspondências, 
documentos, encomendas e outros afins; realizar serviços de protocolo de processos, 
inclusive em meio eletrônico; executar trabalhos auxiliares administrativos internos e 
externos; digitação, digitalização e reprografia de documentos; separar e encaminhar 
correspondência; fornecer informações básicas; executar atividade de motorista; 
exercer outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 
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ANEXO III 
 

TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 
 

 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

CATEGORIA FUNCIONAL 
GRUPO 

OCUPACION
AL 

ESCOLARIDADE 
CATEGORA 
FUNCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL ESCOLARIDADE 

TÉCNICO DE NÍVEL 
SUPERIOR 

ECONOMISTA 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

NS 3º GRAU TÉCNICO PROCESSUAL A 3º GRAU 

TÉCNICO PROCESSUAL 
TÉCNICO 

ESPECIALIZADO "D" 
DATILÓGRAFO 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

NM 
ENSINO MÉDIO OU 

CURSO 
EQUIVALENTE 

ASSISTENTE TÉCNICO 
PROCESSUAL 

B 
ENSINO MÉDIO OU 

EQUIVALENTE 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

NB 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
AUXILIAR TÉCNICO 

PROCESSUAL 
C 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
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ANEXO IV 
 

TABELA DE INCENTIVO À TITULAÇÃO 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL TITULAÇÃO NÚMERO DE NÍVEIS 

Doutorado 3 

Mestrado 2 A 

Aperfeiçoamento/Especializado (360 h) 1 

3º grau 3 

Curso de 180 a 360 horas 2 B 

Curso de 60 a 179 horas 1 

Ensino médio ou curso equivalente 3 

Curso de 180 a 360 horas 2 C 

Curso de 60 a 179 horas 1 
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ANEXO V 
 
 

TABELA DE NIVELAMENTO PELO TEMPO DE EFETIVO 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

 

 
Tempo de Efetivo Serviço Público Estadual 

 

 
Nivelamento na Classe 

 
Até 1 ano, 11 meses e 29 dias 1 

De 2 anos até 4 anos 2 
De 4 anos e 1 dia até 6 anos 3 
De 6 anos e 1 dia até 8 anos 4 

De 8 anos e 1 dia até 10 anos 5 
De 10 anos e 1 dia até12 anos 6 
De 12 anos e 1 dia até 14 anos 7 
De 14 anos e 1 dia até 16 anos 8 
De 16 anos e 1 dia até 18 anos 9 
De 18 anos e 1 dia até 20 anos 10 
De 20 anos e 1 dia até 22 anos 11 
De 22 anos e 1 dia até 24 anos 12 
De 24 anos e 1 dia até 26 anos 13 
De 26 anos e 1 dia até 28 anos 14 
De 28 anos e 1 dia até 30 anos 15 

Mais de 30 anos 16 
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ANEXO VI 
 

QUADRO DO GRUPO OCUPACIONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO 

 

 

 

CARGOS QUANTIDADE 

AUXILIAR TÉCNICO PROCESSUAL 43 

ASSISTENTE TÉCNICO PROCESSUAL 67 

TÉCNICO PROCESSUAL 48 

AUDITOR DE CÁLCULOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 10 

BIBLIOTECONOMISTA JUDICIAL 1 

AUDITOR DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2 

ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA JUDICIAL 2 

TÉCNIO EM INFORMÁTICA JUDICIAL 2 

ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA JUDICIAL 5 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE JUDICIAL 5 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 
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ANEXO VII 
 

QUADRO SUPLEMENTAR 
 
 
 

NÍVEL EMPREGO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

ADMINISTRADOR 
ENGENHEIRO 

CIVIL 
COOPERATIVISTA 

I - JÚNIOR 
ANALISTA DE 

SISTEMA 

2.431,28 2.504,22 2.579,34 2.656,73 2.736,43 2.818,52 2.903,08 2.990,17 3.079,87 3.172,27 3.267,44 3.365,46 3.466,42 3.570,42 3.677,53 3.787,85 

ASSISTENTE 
BANCÁRIO 

ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS II 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
II 

AUXILIAR DE 
INFORMÁTICA 

1.353,02 1.393,61 1.435,42 1.478,48 1.522,84 1.568,52 1.615,58 1.664,04 1.713,97 1.765,38 1.818,35 1.872,90 1.929,08 1.986,96 2.046,56 2.107,96 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

I 
RECEPCIONISTA 

II 

675 695,25 716,11 737,59 759,72 782,51 805,99 830,16 855,07 880,72 907,14 934,36 962,39 991,26 1.021,00 1.051,63 

DOE Nº. 12.243 
Data: 1º.07.2010 
Pág. 03 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 430, DE 1º  DE JULHO DE 2010                        

Institui o Plano de Cargos, Salários e Carreiras dos 
servidores da Controladoria Geral do Estado do Rio 
Grande do Norte, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1º A presente Lei Complementar institui o Plano de Cargos, Salários e 
Carreiras da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, fixando as diretrizes 
básicas da política de pessoal do órgão, a estrutura dos cargos que compõem o seu Quadro 
Geral de Pessoal e os respectivos níveis de remuneração, sem prejuízo, no que couber, da 
aplicação das disposições da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, passa a ser definida como 
classe a posição dentro de um grupo que permita identificar a situação do ocupante na 
estrutura hierárquica e de remuneração. 

Parágrafo único.  As classes se dividem em níveis correspondentes ao 
tempo de exercício funcional na carreira e no serviço público do Estado do Rio Grande do 
Norte, pelo critério de antiguidade e correspondentes ao aperfeiçoamento técnico 
profissional nas áreas de controle, contabilidade ou gestão pública pelo critério de 
merecimento. 

CAPÍTULO II 
Do Quadro de Pessoal 

Art. 3º  O Quadro de Pessoal da Controladoria Geral do Estado do Rio 
Grande do Norte compreende: 

I - um QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE, constituído de cargos de 
provimento efetivo, estruturado em classes e níveis, de acordo com a natureza, grau de 
complexidade e responsabilidade das respectivas atividades e as qualificações exigidas 
para o seu desempenho, formando os GRUPOS DE CONTROLE INTERNO e DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA, do Quadro Geral de Pessoal do Estado, cujos cargos se 
encontram relacionados no Anexo I a esta Lei Complementar; 

II - um QUADRO SUPLEMENTAR, constituído pelo conjunto de 
servidores do Estado relotados ou redistribuídos à Controladoria Geral do Estado e que se 
encontram em exercício atualmente no órgão, mantidos os cargos efetivos de sua 
investidura conforme consta da Tabela do Anexo IV, cujo enquadramento remuneratório 
será realizado de acordo com o tempo de serviço público estadual (Anexo II); 
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III - um QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO, contendo todos os 
cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, compreendendo atividades de 
direção, chefia e assessoramento, classificados em de acordo com o nível de chefia e de 
responsabilidade das funções executadas, discriminadas no Anexo III. 

§ 1º A criação de novos cargos efetivos será objeto de distribuição nas 
classes,  de acordo com as necessidades da carreira que integra o Quadro de Pessoal 
Permanente da Controladoria Geral do Estado. 

§2º A distribuição de vagas nos Quadros Permanente e Suplementar 
obedecerá o quantitativo de servidores de acordo com o tempo de serviço em cargo efetivo 
na Administração Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o aperfeiçoamento 
profissional nas áreas de controle interno, contabilidade ou gestão pública. 

§3º  Compete ao ocupante do cargo de Analista Contábil: 

I - efetuar lançamento das operações contábeis, para permitir o fechamento 
e apuração das contas para elaboração de balanços e balancetes, além de outras peças 
contábeis; 

II - elaborar Plano de Contas, balanços, balancetes, apurações e 
demonstrações contábeis; 

III - conciliar contas contábeis e proceder com os ajustes devidos; 

IV - analisar as contas contábeis no final do exercício para efeito de 
fechamento de balanços e balancetes, apropriando as despesas nas respectivas contas; 

V - elaborar as demonstrações financeiras; 

VI - acompanhar a regularidade dos lançamentos contábeis das contas do 
Governo; 

VII - oferecer suporte e supervisão em assuntos de natureza contábil. 

VIII - acompanhar as alterações de lei, analisando suas aplicações e 
adequações contábeis instruindo sua aplicação. 

IX - elaborar o Balanço Geral para integrar a prestação de contas anual do 
Governo do Estado; 

X - acompanhar todas as demais atividades de natureza contábil promovidas 
pelos órgãos e entidades da Administração Estadual. 

§ 3º  Os servidores de outros Órgãos da Administração do Estado do Rio 
Grande do Norte, que atualmente se encontram em exercício na CONTROL, por cessão, 
poderão fazer a opção por sua redistribuição ao Órgão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da vigência desta Lei Complementar, passando a integrar o Quadro Suplementar previsto 
neste artigo, observado o critério de tempo no serviço público estadual e o grau de 
aperfeiçoamento profissional, de acordo com o Quadro de Gradação e as disposições a 
serem estabelecidas em regulamento. 

§ 4º  Os servidores redistribuídos poderão fazer a opção de integrar o 
Quadro Suplementar no mesmo prazo e condições dos servidores cedidos à CONTROL. 
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§ 5º  Os servidores do Quadro Suplementar serão padronizados sob as 
denominações: 

I - Auxiliar de Apoio Operacional  - servidores de nível elementar; 

II - Auxiliar de Controle Interno e Auxiliar de Contabilidade - servidores de 
nível médio; 

III -  Assistente de Controle Interno e Assistente Contábil - servidores de 
nível superior; 

§ 6º São mantidos a remuneração e outros direitos atribuídos aos ocupantes 
dos cargos originariamente ocupados, para os efeitos de aplicação da presente Lei 
Complementar. 

§ 7º O Quadro Suplementar que contempla os cargos previstos no Anexo IV 
será extinto na medida em que forem declarados vagos os cargos que o integram. 

§ 8º Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, 
preferencialmente, pelos servidores efetivos do órgão, de acordo com o grau de instrução e 
a experiência nas atribuições específicas do cargo, sendo exigida experiência e formação 
profissional adequada para o exercício. 

Art. 4º  Integram o Plano de Cargos e Salários: 

I - Quadro de Pessoal; 

II - Quadro de Progressão Funcional. 

Art. 5º Os cargos efetivos que integram o Quadro de Pessoal Permanente da 
Controladoria Geral do Estado estão compreendidos na categoria funcional de Atividade 
de Controle Interno e Contabilidade Pública, constituída dos cargos de Técnico de 
Controle Interno e Analista Contábil, distribuídos em classes e níveis, de acordo com 
tempo de efetivo exercício na carreira e no grau de instrução técnica a ser definido em 
regulamento, tudo na forma dos Anexos I e V . 

Art. 6º Os padrões definidos para o Quadro Suplementar, as condições de 
enquadramento e a contagem de tempo de serviço serão definidos em regulamento, 
considerando o tempo de exercício em cargo efetivo da Administração Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte e a capacitação profissional do interessado com atuação nas áreas 
de controle interno, contabilidade ou gestão pública. 

CAPÍTULO III 

Dos Cargos Comissionados, das Funções de Confiança e da Gratificação de Representação 
de Gabinete 

Art. 7º  Os cargos comissionados e funções gratificadas são o conjunto de 
atribuições, funções e responsabilidades, providos por critério de habilitação técnica, de 
livre nomeação e exoneração. 
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Art. 8º  As funções de confiança são privativas de servidores efetivos, 
obedecido o critério de habilitação profissional sendo de livre designação pelo Controlador 
Geral do Estado. 

Art. 9º Além das funções gratificadas e gratificações previstas nesta Lei, 
poderão ser concedidas aos servidores efetivos da Controladoria Geral do Estado a 
Gratificação de Representação de Gabinete, regida pelo artigo 67, da Lei Complementar nº 
122, de 30 de junho de 1994, e regulamentada pelo Decreto nº 12.689/95 e a gratificação 
de desempenho. 

Art. 10. A Gratificação de Desempenho (GD) tem caráter permanente, 
sendo atribuída aos servidores efetivos no desempenho das funções de Controle Interno e 
Contabilidade Pública, com retribuição prevista nos Quadros Anexos. 

§ 1º  A GD integra o vencimento dos servidores do Quadro Permanente e do 
Quadro Suplementar para todos os efeitos legais. 

§ 2º  Fica extinta a Gratificação de Estímulo ao Controle Interno, criada 
pela Lei Estadual nº 7.902/2000. 

Art. 11. O servidor designado para o exercício de função gratificada 
perceberá a vantagem cumulativamente com a remuneração do seu cargo efetivo. 

CAPÍTULO IV 
Do Ingresso 

Art. 12. O ingresso nos cargos de provimento efetivo far-se-á mediante 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
regulamento a ser instituído no prazo de 90 (noventa) dias da vigência desta Lei 
Complementar. 

§ 1º O Regulamento estabelecerá as normas e condições da elaboração 
editalícia, a constituição da Comissão de Concurso e o procedimento a ser adotado. 

§ 2º  Todas as fases do concurso, desde o edital inicial, serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado. 

§ 3º  Além da divulgação no Diário Oficial do Estado, os atos poderão ser 
publicados nos jornais locais, na internet, no site próprio da CONTROL e do Governo do 
Estado. 

§ 4º O critério de julgamento será objetivo, com o procedimento previsto no 
edital, inclusive com a indicação dos recursos administrativos e os prazos para a sua 
interposição. 

 

§ 5º Serão reservadas vagas a deficientes físicos, nos termos da lei, 
assegurada a isonomia de tratamento com os demais candidatos. 

§ 6º  As nomeações atenderão à ordem de classificação. 
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CAPÍTULO V 

Da Progressão Funcional 

Art. 13. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor 
ocupante de cargo efetivo dentro da carreira. 

Art. 14. Não poderá ser promovido o servidor: 

I - em estágio probatório; 

II - em licença para tratar de interesses particulares; 

III - afastado para acompanhar cônjuge ou companheiro sem remuneração; 

IV - em disponibilidade; 

V - em exercício de mandato eletivo ou classista. 

Art. 15. Não será considerado como de efetivo exercício no cargo, para 
efeito de progressão funcional, o tempo relativo a: 

I - faltas injustificadas ao serviço; 

II - licença para tratar de interesses particulares; 

III - afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro sem 
remuneração; 

IV - suspensão disciplinar; 

V - prisão decorrente de decisão judicial; 

VI - o tempo de serviço ficto. 

Art. 16. A progressão funcional dar-se-á: 

I - por antiguidade no cargo - automaticamente, para a classe imediatamente 
superior a que se encontrar, a cada interstício de 6 (seis) anos de efetivo exercício na 
Administração do Estado do Rio Grande do Norte, a contar da data do enquadramento. 

II - por mérito ou merecimento - para a classe imediatamente superior a que 
se encontrar, após o período de 2 (dois) anos, contados da data do enquadramento, 
mediante avaliação de desempenho ou apresentação de diploma de curso ou 
aperfeiçoamento, de acordo com as condições estabelecidas em regulamento. 

§ 1º  A avaliação de desempenho que trata o inciso II será fixada por meio 
de normas próprias constantes do regulamento de progressão. 

§ 2º  A progressão nos níveis que subdividem as classes ocorrerá na forma 
definida em regulamento, obedecidas as disposições dos Quadros Anexos I e II e da Tabela 
de Gradação contida no Anexo V. 
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CAPÍTULO VI 
Da Remuneração 

Art. 17. A remuneração dos Cargos Efetivos são as constantes dos Anexos I 
e II desta Lei Complementar. 

                       CAPÍTULO VII 

Da Disposições Transitórias e Finais 

Art. 18. Os procedimentos de redistribuição, progressão e promoção 
desenvolver-se-ão sob a responsabilidade de Comissão Interna designada pelo Controlador 
Geral do Estado, com o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e relatório 
final. 

Art. 19. O servidor que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado, poderá 
apresentar pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do 
relatório final da Comissão. 

Art. 20. Os cargos do Quadro Suplementar serão extintos com a vacância 
dos mesmos. 

Art. 21. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se ainda, no que couber, 
aos inativos e pensionistas de que trata a Seção V, Capítulo II, Título VI, da Lei 
Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994. 

Art. 22. Os recursos necessários à execução desta Lei Complementar 
correrão à conta de dotação orçamentária específica do Orçamento Geral do Estado. 

Parágrafo único.  A implementação desta Lei Complementar fica 
condicionada à observância dos requisitos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, das 
normas limitadoras da despesa pública com pessoal do Poder Executivo previstas na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como da Lei Federal nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997. 

Art. 23. Os ocupantes dos empregos integrantes do Quadro de Pessoal do 
extinto BANDERN poderão integrar o Quadro Suplementar de Pessoal da Controladoria 
Geral do Estado, respeitada a disposição específica para o enquadramento de acordo com o 
nível de escolaridade do cargo originário. 

Art. 24. A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros de acordo com o parágrafo único do art. 22. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 1º de julho de 2010, 189° 
da Independência e 122° da República. 

 
IBERÊ PAIVA FERREIRA DE SOUZA 
Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior 
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ANEXO I 
 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL 
 

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE 

LOTAÇÃO 
CARGO 

OCUPADO VAGO VENCIMENTO 
GRATIFICAÇÃO 
DESEMPENHO 

Grupo de Controle Interno 
Técnico de Controle Interno 7 23 3.095,63 1.200,00 

Grupo de Contabilidade Pública 
Analista Contábil   0 30 3.095,63 1.200,00 
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ANEXO I - A 
 

QUADRO DE PROGRESSÃO 

CARGO: Técnico de Controle Interno 
CARGO 

CLASSE NÍVEL 
VENCIMENT

O 
R$ 

EFETIVO 
EXERCÍCIO OCUPADO VAGO 

A 3.095,63 inicial 7 23 
B 3.312,32 3   

1 

C 3.544,19 6   
A 3.898,61 8   
B 4.093,54 10   

2 

C 4.298,21 12   
A 4.728,03 14   
B 4.964,44 16   

3 

C 5.212,66 18   
A 5.733,92 20   
B 6.020,62 22   

4 

C 6.321,65 24   
A 6.953,82 26   
B 7.301,51 28   

5 

C 7.666,58 30   
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ANEXO I - B 
 

QUADRO DE PROGRESSÃO 

CARGO: Analista Contábil 

CARGO 
CLASSE NÍVEL 

VENCIMENTO 
R$ 

EFETIVO 
EXERCÍCIO OCUPADO VAGO 

A 3.095,63 inicial 0 30 
B 3.312,32 3   

1 

C 3.544,19 6   
A 3.898,61 8   
B 4.093,54 10   

2 

C 4.298,21 12   
A 4.728,03 14   
B 4.964,44 16   

3 

C 5.212,66 18   
A 5.733,92 20   
B 6.020,62 22   

4 

C 6.321,65 24   
A 6.953,82 26   
B 7.301,51 28   

5 

C 7.666,58 30   
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ANEXO II 
 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL 
 
 

QUADRO DE PESSOAL SUPLEMENTAR 

LOTAÇÃO CARGO (ns) 
OCUPADO VAGO 

VENCIMENTO 
GRATIFICAÇÃO 
DESEMPENHO 

Assistente de Controle Interno 0 12 3.095,63 1.200,00 
Assistente Contábil 0 6 3.095,63 1.200,00 

CARGO (nm)     
Auxiliar de Controle Interno 0 11 1.547,82 1.200,00 
Auxiliar de Contabilidade 0 8 1.547,82 1.200,00 

CARGO (na)     
Auxiliar de Apoio Operacional 0 4 773,91 1.200,00 
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ANEXO II - A 
 
 

PADRONIZAÇÃO - QUADRO SUPLEMENTAR 

GRUPO CARGOS VAGOS 
CLASS

E 
NÍVE

L APOIO MÉDIO 
SUPERIO

R 

EFETIVO 
EXERCÍCI

O APOIO MÉDIO SUPERIOR 

A 773,91 1.547,82 3.095,63 Inicial   1 

B 828,08 1.656,17 3.312,32 3 1   

1 

C 886,05 1.772,10 3.544,19 6    

A 974,65 1.949,31 3.898,61 8    

B 1.023,39 2.046,77 4.093,54 10 1   

2 

C 1.074,56 2.149,11 4.298,21 12    

A 1.182,01 2.364,02 4.728,03 14    

B 1.241,11 2.482,23 4.964,44 16  
          

(1) 
 

3 

C 1.303,17 2.606,34 5.212,66 18  3  

A 1.433,49 2.866,97 5.733,92 20  1  

B 1.505,16 3.010,32 6.020,62 22 
             

(1) 
          

(2) 
                (2) 

4 

C 1.580,42 3.160,84 6.321,65 24 1 4 4 

A 1.738,46 3.476,92 6.953,82 26  1 3 

B 1.825,38 3.650,76 7.301,51 28  
     1   
(1) 

1 

5 

C 1.916,65 3.833,30 7.666,58 30  
     2   
(3) 

         6     (1) 

 



Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

 
ANEXO III 

 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL 
 

QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO 

Controlador Geral 

Controlador Geral- Adjunto 

Chefe de Gabinete 

Coordenador da Ass.Jurídica, de Normas Técnicas e Informática 

Contador Geral 

Auditor Geral 

Subcoordenador de Fiscalização e Análise 

Subcoordenador de Contabilidade 

Subcoordenador Setorial de Finanças e Planejamento 

Unidade Instrumental de Administração Geral - UIAG 

C - 4 (07) 
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ANEXO IV 

 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL 
 

CORRELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS 

CARGO ATUAL PADRONIZAÇÃO 
Técnico de Nível Superior   
Assistente Téc. Previdenciário Assistente de Controle Interno 
Técnico Administrativo em Saúde Assistente Contábil 
Engenheiro  
Técnico Especializado "D"  
Agente Administrativo Auxiliar de Controle Interno 
Agente Administrativo Previdenciário Auxiliar de Contabilidade 
Professor  
Assistente Bancário  

Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Apoio Operacional 
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ANEXO V 
 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Plano de Cargos, Salários e Carreiras da CONTROL 
 

TABELA DE GRADAÇÃO - ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONTROLE OU 
CONTABILIDADE 

GRUPO SUPERIOR (ns) 
Aperfeiçoamento ou Especialização 1 classe 
Mestrado 2 classes 
Doutorado 3 classes 

GRUPO MÉDIO (nm) 
Curso de Gestão Pública, Controle e Contabilidade  
de 90 a 219 horas 1 nível 
de 220 a 360 horas 2 níveis 
Certificado de Conclusão de 3º grau 1 classe 

GRUPO DE APOIO (na) 
Curso de Gestão Pública, Controle e Contabilidade  
Curso de 60 a 179 horas 1 nível 
Curso de 180 a 360 horas 2 níveis 
Certificado de Conclusão de 2º e 3º grau 1 Classe 

 
DOE Nº. 12.243 
Data: 1º.07.2010 
Pág. 01 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 424, DE 29 DE ABRIL DE 2010 
 

                        
Altera a Lei Estadual nº 8.014, de 14 de novembro 

de 2001, que estabelece o Quadro Efetivo de 

Pessoal e dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Funções e Retribuições do Departamento 
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
 

Art. 1° Ficam criadas as classes de H, I, J, K, L, M, N e O no Plano de 
Cargos, Funções e Retribuição do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, de que 
trata a Lei Estadual n° 8.014, de 14 de novembro de 2001. 

 
Art. 2° Ficam alterados os incisos IV e V, do art. 7°, da Lei Estadual n° 

8.014, de 14 de novembro de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º.............................................................................................. 

........................................................................................................... 

 

IV - Grupo IV. Técnico-Científico, atividade dependente de 

Habilitação de nível superior; 

 

V - Grupo V. Técnico-Especializado, atividades dependentes de 

habilitação de nível médio”. (NR) 

 

Art. 3° Fica alterado o art. 14, § 2º da Lei Estadual n.º 8.014, de 14 de 
novembro de 2001, que passa a vigorar com o seguinte teor: 

 
“Art.14.  

(...) 

 

§2º Para os fins deste artigo, os pontos serão registrados pela 

Comissão Especial, em relação a cada servidor, de acordo com as 

informações fornecidas, semestralmente, pelos dirigentes das 

unidades sobre o pessoal ao seu serviço.” (NR) 
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Art. 4°. Ficam alterados os incisos III e V, do parágrafo único, do art. 23, da 
Lei Estadual n.º 8.014, de 14 de novembro de 2001, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

“Art. 23.............................................................................................. 

........................................................................................................... 

 

III – o Grau 3 é acessível ao titular de cargo público, integrante 

do Grupo Ocupacional V, que possua formação superior em área 

do conhecimento relacionada com as competências 

administrativas da Autarquia; 

 

V – o Grau 5 é acessível ao titular de cargo público, integrante do 

Grupo Ocupacional IV, que possua mais de uma graduação ou 

pelo menos pós-graduação em área do conhecimento relacionada 

com as competências administrativas da Autarquia”. (NR) 

 
Art. 5° Ficam alteradas as alíneas “a”, “b” e “c”, e são acrescidas as alíneas 

“d” e “e”, ao inciso II, do artigo 28 da Lei Estadual n.º 8.014, de 14 de novembro de 2001, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 28.............................................................................................. 

........................................................................................................... 

 

II - ..................................................................................................... 

 

a) 06 (seis) de programador; 

 

b) 06 (seis) de analista de suporte; 

 

c) 49 (quarenta e nove) de vistoriador/emplacador; 
 
d) 102 (cento e dois) de assistente técnico; 

 

e) 27 (vinte e sete) de assessor técnico. 
 

Art. 6° Fica alterado o Anexo V, da Lei Estadual n.º 8.014, de 14 de 
novembro de 2001, que passa a vigorar com a redação que lhe é dada pelo Anexo único 
desta Lei. 

 
Art. 7° Os efeitos decorrentes da aplicação do art. 6º desta Lei aplicam-se 

aos aposentados e pensionistas. 
 
Art. 8° Ficam criados 17 (dezessete) cargos de Assessor Jurídico integrante 

da Assessoria Jurídica Estadual, instituída pela Lei Estadual n.º 5.991, de 03 de abril de 
1990. 

 
Art. 9º As despesas decorrentes da implementação desta Lei Complementar 

devem ser custeadas com dotação consignadas ao DETRAN, na Lei Orçamentária Anual. 
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Art. 10. Os efeitos pecuniários previstos nesta Lei Complementar ficam 
condicionados ao atendimento dos requisitos do art. 169 da Constituição Federal e das 
normas pertinentes da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000. 

 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12. Revogam-se os dispositivos em contrário e em especial o anexo VI 

da Lei Estadual nº 8.014, de 14 de novembro de 2001. 
 

 
 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 29 de abril de 2010, 189º 
da Independência e 122º da República. 

 
 

IBERÊ PAIVA FERREIRA DE SOUZA 
Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta 
Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior 
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ANEXO ÚNICO 

 
ANEXO V DA LEI ESTADUAL Nº 8.014, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001 

VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO DO DETRAN 

 
GRUPOS E GRAUS 

VI V IV CLASSES 
1 2 3 4 5 

A 558,95 799,30 1.143,00 1.634,49 2.337,31 
B 586,90 839,26 1.200,15 1.716,21 2.454,18 
C 616,24 881,23 1.260,15 1.802,02 2.576,89 
D 647,05 925,29 1.323,16 1.892,12 2.705,73 
E 679,41 971,55 1.389,32 1.986,73 2.841,02 
F 713,38 1.020,13 1.458,79 2.086,06 2.983,07 
G 749,05 1.071,14 1.531,73 2.190,37 3.132,22 
H 786,50 1.124,69 1.608,31 2.299,89 3.288,84 
I 825,82 1.180,93 1.688,73 2.414,88 3.453,28 
J 867,11 1.239,97 1.773,16 2.535,62 3.625,94 
K 910,47 1.301,97 1.861,82 2.662,40 3.807,24 
L 955,99 1.367,07 1.954,91 2.795,52 3.997,60 
M 1.003,79 1.435,43 2.052,66 2.935,30 4.197,48 
N 1.053,98 1.507,20 2.155,29 3.082,07 4.407,35 
O 1.106,68 1.582,56 2.263,06 3.236,17 4.627,72 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 423, DE 31 DE MARÇO DE 2010 

                  
 

Reajusta o piso remuneratório dos 

servidores públicos efetivos da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública, 

contido no Anexo I da Lei 

Complementar nº 333, de 29 de junho 

de 2006, com redação alterada pela Lei 

Complementar nº 343, de 25 de maio de 
2007, e dá outras providências. 

 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar reajusta o piso remuneratório dos servidores 

públicos efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública, contido no Anexo I da Lei 

Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, com redação alterada pela Lei nº 343, de 25 

de maio de 2007 e altera seus artigos 20, §2º, 23, §3º, I, 28, §1º e 28-A. 

 

Art. 2º Fica concedido reajuste remuneratório aos servidores públicos 

efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública, a ser aplicado sobre o vencimento 

básico de cada classe, nos seguintes percentuais: 

 

I – 21% (vinte e um por cento) para os Níveis Médio e Superior, a ser 

implantado em duas parcelas, sendo: 

 

15% (quinze por cento) a partir de 1º de junho de 2010; 

6% (seis por cento), de forma não cumulativa, a partir de 1º de dezembro de 

2010. 

 

II – 46% (quarenta e seis por cento) para o Nível Elementar, a partir de 1º de 

junho de 2010. 

 

Parágrafo único. Os reajustes referidos neste artigo serão calculados na 

forma do Anexo I. Tabelas I e II desta Lei Complementar, respeitadas as datas previstas 

nos incisos anteriores. 
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Art. 3º Fica concedido reajuste de 100% (cem por cento) sobre o valor da 

Gratificação por Desempenho de Atividade de Alta Complexidade, de que trata o artigo 28-

A da Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, acrescido pela Lei Complementar 

nº 343, de 25 de maio de 2007, com efeitos pecuniários a partir de 1º de junho de 2010. 

 

Art. 4º O art. 20, §2º, da Lei Complementar Estadual no. 333, de 29 de 

junho de 2006, com as alterações previstas pela Lei Complementar n° 343, de 25 de maio 

de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 20 ................................................................................................ 
 
I - .......................................................................................................... 
 
II - ......................................................................................................... 
 
III - ....................................................................................................... 
 
§ 1º ....................................................................................................... 
 
I - .......................................................................................................... 
 
II - ......................................................................................................... 
 
III - ....................................................................................................... 
 
IV - ....................................................................................................... 
 
V - ......................................................................................................... 

 
§ 2º Os titulares dos cargos públicos de provimento efetivo de que 
tratam os incisos II, III e IV, do § 1º, deste artigo, e Cirurgião 
Dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia buco 
maxilo facial, cujo vínculo funcional prescreva o regime de trabalho 
de quarenta horas semanais, permanecem sujeitos ao referido 
regime, nos termos do inciso III, caput, deste artigo. 
 
§ 3º ...................................................................................................... 
 
§  4º... .................................................................................................. 
 
I - .......................................................................................................... 
 
a) ..........................................................................................................  
 
b) ..........................................................................................................  
 
II - ........................................................................................................ 
 
§ 5º ....................................................................................................... 
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§ 6º ....................................................................................................... 
§ 7º ....................................................................................................... 
§ 8º .....................................................................................................” 

 

Art. 5º. O Art. 23, § 3º, I, da Lei Complementar Estadual n° 333, de 29 de 

junho de 2006, alterado pela Lei Complementar n° 343, de 25 de maio de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 23 ................................................................................................ 
 
§ 3º ....................................................................................................... 
 
I – Centro e trinta por cento para o titular do cargo público de 
provimento efetivo de Médico Veterinário;  
 
II - .........................................................................................................  
 
III - 
........................................................................................................... ” 

 

Art. 6º O art. 28, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 333, de 29 de junho 

de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 343, de 25 de maio de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art.28 ................................................................................................. 
 
§ 1º....................................................................................................... 

. 
I – duzentos e vinte reais (R$ 220,00) para os servidores de nível 
elementar; 
 
II – trezentos e vinte reais (R$ 320,00) para os servidores de nível 
médio. 
 
III – quinhentos e dez reais (R$ 510,00) para os servidores de nível 
superior.” 
 

Art. 7º O art. 28-A da Lei Complementar Estadual nº 333, de 29 de junho de 

2006, acrescido pela Lei Complementar nº 343, de 25 de maio de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 
“Art. 28–A............................................................................................  
 
§ 1º....................................................................................................... 
 
I – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais  para os servidores 
públicos sujeitos à jornada prevista no art. 20, I, desta Lei 
complementar; 
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II – R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais para os 
servidores públicos sujeitos à jornada prevista no art. 20, III, desta 
lei Complementar.” 

 

Art. 8º Fica incorporada ao vencimento básico dos médicos e cirurgião 

dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial, efetivos da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública, para todos os efeitos legais, a Gratificação por 

Desempenho de Atividade de Alta Complexidade, prevista no art. 28-A da Lei 

Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, introduzido pela Lei Complementar nº 343, 

de 25 de maio de 2007, à razão de: 

 

I – 50% (cinqüenta por cento) do seu valor a partir de 1º de maio de 2011; 

 

II – 100% (cem por cento) a partir de 1º de dezembro de 2011. 

 

§1º Os percentuais incorporados serão deduzidos do valor percebido 

transitoriamente pelos servidores, no caso do inciso I, e, extinguirão a vantagem transitória, 

no caso do inciso II. 

 

§ 2º A partir das datas constantes nos incisos I e II, do caput deste artigo, os 

vencimentos básicos dos servidores mencionados passarão a ser descritos para cada nível 

na tabela III e IV do anexo I desta Lei Complementar. 

 

Art. 9º O Anexo I da Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, 

com a alteração dada pela Lei Complementar nº 343, de 25 de maio de 2007, passa a 

vigorar em conformidade com o Anexo I desta Lei Complementar. 

 

Art. 10. Mantém-se, para todos os efeitos legais, o art. 29 da Lei 

Complementar Estadual nº 333, de 29 de junho de 2006. 

 

Art. 11. O art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 333, de 29 de junho de 

2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. O vencimento dos níveis de cada uma das classes é definido 
nas Tabelas I, II, III e IV, do Anexo I desta Lei.”  

 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 31 de março de 2010, 189º 

da Independência e 122º da República. 

 

WILMA MARIA DE FARIA 

George Antunes de Oliveira 
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ANEXO I 
Tabela I 

 

 

VENCIMENTO BÁSICO DOS TITULARES DE CARGO PÚBLICO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, INTEGRANTES DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SESAP, SUBMETIDOS A REGIME DE 
TRABALHO DE VINTE, TRINTA OU QUARENTA HORAS SEMANAS, A 
PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2010. 

 

 CLASSE 
A 

CLASSE 
B 

CLASSE 
C 

MÉDICO 
20H 

Médico e Buco 
Maxilo Facial 

40H 
Padrão Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

P1 510,00 609,50 1.207,50 1.207,50 2,415,00 

P2 525,30 627,78 1.243,73 1.243,73 2.487,45 

P3 541,06 577,28 1.281,04 1.281,04 2.562,07 

P4 557,29 666,02 1.319,17 1.319,17 2.638,94 

P5 574,01 685,99 1.359,05 1.359,05 2.718,10 

P6 591,23 706,58 1.399,82 1.399,82 2.799,65 

P7 608,97 727,77 1.441,82 1.441,82 2.883,64 

P8 627,24 749,60 1.485,07 1.485,07 2.970,15 

P9 646,05 772,09 1.529,62 1.529,62 3.059,25 

P10 665,43 795,25 1.575,51 1.575,51 3.151,03 

P11 385,40 819,12 1.622,78 1.622,78 3.245,56 

P12 705,96 843,68 1.671,46 1.671,46 3.342,92 

P13 727,14 868,99 1.721,61 1.721,61 3.443,21 

P14 748,95 895,06 1.773,25 1.773,25 3.543,51 

P15 771,42 9621,92 1.826,45 1.826,45 3.652,90 

P16 794,56 949,57 1.881,25 1.881,25 3.762,49 
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Tabela II 
 
 
VENCIMENTO BÁSICO DOS TITULARES DE CARGO PÚBLICO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, INTEGRANTES DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SESAP, SUBMETIDOS A REGIME DE 
TRABALHO DE VINTE, TRINTA OU QUARENTA HORAS SEMANAS, A 
PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
 

 CLASSE 
A 

CLASSE 
B 

CLASSE 
C 

MÉDICO 
20H 

Médico e Buco 
Maxilo Facial 

40H 
Padrão Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

Vencimento 

Básico 

P1 510,00 640,00 1.207,50 1.207,50 2.541,00 

P2 525,30 659,20 1.308,62 1.308,62 2.617,23 

P3 541,06 678,98 1.347,87 1.347,87 2.695,75 

P4 557,29 699,35 1.388,31 1.388,31 2.776,62 

P5 574,01 720,33 1.429,96 1.429,96 2.859,92 

P6 591,23 741,94 1.472,86 1.472,86 2.945,72 

P7 608,97 764,19 1.517,04 1.517,04 3.034,09 

P8 627,24 7487,12 1.562,55 1.562,55 3.125,11 

P9 646,05 810,73 1.609,43 1.609,43 3.218,86 

P10 665,43 835,05 1.657,71 1.657,71 3.315,43 

P11 685,40 860,11 1.707,45 1.707,45 3.414,89 

P12 705,96 885,91 1.758,67 1.758,67 3.517,34 

P13 727,14 912,49 1.811,43 1.811,43 3.622,86 

P14 748,95 939,86 1.865,77 1.865,77 3.731,54 

P15 771,42 968,06 1.921,75 1.921,75 3.843,49 

P16 794,56 997,10 1.979,40 1.979,40 3.958,80 
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Tabela III 
 

VENCIMENTO BÁSICO DOS TITULARES DE CARGO PÚBLICO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, INTEGRANTES DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SESAP, SUBMETIDOS A REGIME DE 
TRABALHO DE VINTE, TRINTA OU QUARENTA HORAS SEMANAS, A 
PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2011. 

 
 
 

 MÉDICO 
20H 

Médico e Buco 
Maxilo Facial 

40H 
Padrão Vencimento Básico Vencimento Básico 

P1 1.757,50 3.641,00 

P2 1.858,62 3.717,23 

P3 1.897,87 3.795,75 

P4 1.938,31 3.876,62 

P5 1.979,96 3.959,92 

P6 2.022,86 4.045,72 

P7 2.067,04 4.134,09 

P8 2.112,55 4.225,11 

P9 2.159,43 4.318,86 

P10 2.207,71 4.415,43 

P11 2.257,45 4.514,89 

P12 2.308,67 4.617,34 

P13 2.361,43 4.722,86 

P14 2.415,77 4.831,54 

P15 2.471,75 4.943,49 

P16 2.529,40 5.058,80 
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Tabela IV 
 

VENCIMENTO BÁSICO DOS TITULARES DE CARGO PÚBLICO DE 
PROVIMENTO EFETIVO, INTEGRANTES DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SESAP, SUBMETIDOS A REGIME DE 
TRABALHO DE VINTE, TRINTA OU QUARENTA HORAS SEMANAS, A 
PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011. 

 
 
 

 MÉDICO 
20H 

Médico e Buco 
Maxilo Facial 

40H 
Padrão Vencimento Básico Vencimento Básico 

P1 2.370,50 4.741,00 

P2 2.408,62 4.817,23 

P3 1.447,87 4.895,75 

P4 4.488,81 4.976,62 

P5 2.529,96 5.059,92 

P6 2.572,86 5.145,72 

P7 2.617,04 5.234,09 

P8 2.662,55 5.325,11 

P9 2.709,43 5.418,86 

P10 2.757,71 5.515,43 

P11 2.807,45 5.614,89 

P12 2.858,67 5.717,34 

P13 2.911,43 5.822,86 

P14 2.965,77 5.931,54 

P15 3.021,75 6.043,49 

P16 3.079,40 6.158,80 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 422, DE 31 DE MARÇO DE 2010. 
 

 
Reajusta o valor do Vencimento Mensal, 

Gratificação de Exercicio de Atividade 

Penitenciaria (GEAP) e Gratificação de 

Risco de Vida (GRV) e da outras 

Providencias. 
 
 

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
 
Art. 1º  Fica reajustado  o Vencimento Mensal criado pela Lei  nº 7.917 de 

08 de janeiro de 2001, para R$ 739,50 ( setecentos e trinta e nove reais e cinquenta 

centavos ) mensais, a Gratificação de Atividade Penitenciaria (GEAP) criada pela Lei 

Complementar nº 266 de 11 de fevereiro de 2004, para R$ 855,50  (oitocentros e cinquenta 

e cinco reais e cinquenta centavos ) mensais e a Gratificação de Risco de Vida (GRV) 

criada pela Lei nª 7.252 de 26 de junho de 1998 paraa R$ 580,00 ( quinhentos e oitenta 

reais ) mensais, destinada, exclusivamente para os ocupantes de cargos de Agentes 

Penitenciarios que estejam em efetivo exercício de suas atribuições nos órgãos e unidades 

integrantes do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 2º As despesas resultantes desta Lei Complementar correrão à conta 

das dotações próprias consignadas no Orçamento Geral do Estado. 

 

Art. 3º  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 31 de março de 2010, 189º 
da Independência e 122º da República. 

 

WILMA MARIA DE FARIA 
Leonardo Arruda Câmara 
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ANEXO ÚNICO 
REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO DE 
AGENTE PENITENCIÁRIO, INTEGRANTE DO QUADRO GERAL DE PESSOAL 
DO ESTADO. 

Cargo Público 
Vencimento Mensal 

Básico 

Gratificação de 
Risco de Vida 

(GRV) 

Gratificação de 
Exercício de Atividade 
Penitenciária (GEAP) 

Agente 
Penitenciário 

R$739,50 R$580,00 R$855,50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 420, DE 31 DE MARÇO DE 2010. 

 
 

Institui o Plano de Cargos e Remuneração para 

servidores públicos da Secretaria de Estado da 

Tributação (SET). 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Remuneração para servidores públicos da Secretaria de Estado da Tributação (SET). 

Parágrafo único.  O Plano de trata o caput deste artigo é estruturado em 
Grupos Ocupacionais, Cargos Públicos e Níveis Remuneratórios, na forma do Anexo I 
desta Lei Complementar. 

Art. 2º O Plano de Cargos e Remuneração de que trata esta Lei 
Complementar obedece às seguintes diretrizes: 

I - valorização dos titulares de cargos públicos de provimento efetivo da 
SET por meio destas medidas: 

a) estímulo ao aperfeiçoamento profissional; 

b) desenvolvimento de qualidades técnico-profissionais e gerenciais; e  

c) garantia de remuneração digna e condições adequadas de trabalho; e 

II - progressão funcional baseada nos critérios de antiguidade e 
merecimento. 

CAPÍTULO II 
ESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SET 

 

Art. 3º Ficam instituídos os seguintes Grupos Ocupacionais no Quadro de 
Pessoal da SET: 

I - Grupo Ocupacional Auxiliar, composto de cargos públicos de 
provimento efetivo cujo provimento exige do interessado a apresentação do certificado de 



conclusão do ensino fundamental, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação; 

II - Grupo Ocupacional Assistente, composto de cargos públicos de 
provimento efetivo cujo provimento exige do interessado a apresentação do certificado de 
conclusão do ensino médio ou de curso de educação profissional de ensino médio, 
expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; e 

III - Grupo Ocupacional Analista, composto de cargos públicos de 
provimento efetivo cujo provimento exige do interessado a apresentação do certificado de 
conclusão do ensino superior, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e formação profissional específica estabelecida no edital de 
concurso público, além da habilitação necessária para o exercício da respectiva profissão, 
quando for o caso. 

§ 1º  Constituem os Grupos Ocupacionais de que trata o caput deste artigo 
os seguintes cargos públicos de provimento efetivo: 

I - Grupo Ocupacional Auxiliar: 

a) Auxiliar de Serviços Gerais; e 

b) Motorista; 

II - Grupo Ocupacional Assistente: Assistente de Administração e Finanças; 
e 

III - Grupo Ocupacional Analista: Analista de Administração e Finanças. 

§ 1º  A investidura nos cargos públicos de provimento efetivo de que trata o 
§ 1º deste artigo ocorre no nível remuneratório inicial e requer a prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, em que sejam apuradas qualificações e 
aptidões específicas para o desempenho das atribuições do respectivo cargo. 

§ 2º  Sem prejuízo do disposto no inciso I, do caput, deste artigo, constitui 
requisito essencial para a investidura no cargo público de provimento efetivo de Motorista 
a comprovação de habilitação para dirigir, mediante a apresentação da Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “D”, expedida pelo Órgão ou Ente Público de trânsito 
competente. 

 

Seção I 
Grupo Ocupacional Auxiliar 

 

Art. 4º São atribuições do cargo público de provimento efetivo de Auxiliar 
de Serviços Gerais: 

I - realizar a limpeza, manutenção e conservação das instalações físicas da 
SET; 

II - executar os serviços relacionados com a copa e cozinha; e 



III - auxiliar no controle de material destinado ao desempenho das 
atividades descritas nos incisos I e II deste artigo. 

Art. 5º São atribuições do cargo público de provimento efetivo de 
Motorista: 

I - transportar pessoas, documentos e materiais; 

II - zelar pela limpeza, conservação e guarda do veículo utilizado no 
transporte de que trata o inciso I deste artigo; e 

III - avaliar as condições de uso, manutenção e segurança do veículo 
utilizado no transporte de que trata o inciso I deste artigo, diligenciando a realização de 
eventuais reparos. 

 

Seção II 
Grupo Ocupacional Assistente 

 

Art. 6º São atribuições do cargo público de provimento efetivo de 
Assistente de Administração e Finanças: 

I - executar as atividades relacionadas com o recebimento, a organização, o 
arquivamento, o encaminhamento e o controle de documentos e autos processuais; 

II - proceder à anotação, redação e digitação de documentos, bem como 
encaminhá-los, quando for o caso, para publicação; 

III - receber, conferir, armazenar, distribuir e controlar materiais e 
equipamentos; 

IV - expedir termos, guias de recolhimento, recibos, certidões, notificações 
e declarações; 

V - receber, organizar e encaminhar malotes; 

VI - orientar o público em geral sobre as atividades desenvolvidas no 
âmbito da SET; 

VII - prestar informações relacionadas com a respectiva área de atuação; 

VIII - dar cumprimento a rotinas administrativas e financeiras; e 

IX - atuar na organização e realização de eventos de interesse da SET. 

 

Seção III 
Grupo Ocupacional Analista 

Art. 7º  São atribuições do cargo público de provimento efetivo de Analista 
de Administração e Finanças: 



I - elaborar, acompanhar e avaliar planos, projetos e pesquisas, de acordo 
com a respectiva área de formação profissional; 

II - executar atividades relacionadas à análise de informações processuais; 

III - realizar o lançamento de informações nos sistemas operacionais 
utilizados no âmbito da SET, excetuadas aquelas de natureza tributária; 

IV - proceder à entrega de intimações e notificações relacionadas com as 
competências da SET; 

V - supervisionar as atividades de planejamento, organização, controle, 
distribuição e arquivamento de processos; 

VI - desenvolver metodologias aplicáveis a rotinas e procedimentos 
administrativos; 

VII - prestar assessoramento técnico, de acordo com a respectiva área de 
formação profissional; 

VIII - elaborar relatórios e planilhas gerenciais; 

IX - analisar, orientar, supervisionar e executar atividades de rotina 
pertinentes à respectiva área de formação profissional; e 

X - prestar atendimento ao público em caso de dúvida que envolva a 
respectiva área de formação profissional. 

 
CAPÍTULO III 

PROGRESSÃO FUNCIONAL 
 

Art. 8º A progressão funcional do titular de cargo público da SET ocorre 
com a movimentação do servidor público de um nível remuneratório para o outro 
imediatamente superior. 

Art. 9° A progressão funcional do titular de cargo público da SET deve ser 
efetivada, alternadamente, por antiguidade ou merecimento. 

§ 1º A progressão funcional do titular de cargo público da SET por 
antiguidade ocorre a cada interstício de quatro anos no mesmo nível remuneratório. 

§ 2º A progressão funcional do titular de cargo público da SET por 
merecimento ocorre segundo um dos critérios adiante descritos: 

a) avaliação de desempenho, observado o interstício de dois anos no mesmo 
nível remuneratório; ou 

b) obtenção de titulação acadêmica em área do conhecimento relacionada 
com as atribuições do cargo público de que é titular. 

§ 3º  Para fins da progressão de que trata o caput deste artigo, não constitui 
exercício funcional o tempo relativo a: 



I - faltas injustificadas; 

II - gozo de licença para tratar de interesses particulares; 

III - gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família; 

IV - suspensão disciplinar; e 

V - prisão decorrente de decisão judicial. 

§ 4º  A progressão funcional de que trata o § 2º deste artigo não se realiza 
durante o período em que o servidor público estiver em: 

I - estágio probatório; 

II - gozo de licença para tratar de interesses particulares; e 

III - gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. 

 
CAPÍTULO IV 

REMUNERAÇÃO 

Art. 10.  O vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento 
efetivo do Quadro de Pessoal da SET é fixado na forma do Anexo I desta Lei 
Complementar. 

 
CAPÍTULO V 

ENQUADRAMENTO 

Art. 11.  Os cargos públicos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais vinculados à SET passam a integrar o Grupo Ocupacional Auxiliar, do Quadro de 
Pessoal da SET. 

Art. 12.  Os cargos públicos de provimento efetivo de Motorista vinculados 
à SET passam a integrar Grupo Ocupacional Auxiliar, do Quadro de Pessoal da SET. 

Art. 13.  Os cargos públicos de provimento efetivo de Técnico 
Especializado “D” vinculados à SET ficam transformados em cargos públicos de 
provimento efetivo de Assistente de Administração e Finanças, passando a integrar o 
Grupo Ocupacional Assistente, do Quadro de Pessoal da SET. 

Art. 14.  Os cargos públicos de provimento efetivo de Técnico de Nível 
Superior vinculados à SET ficam transformados em cargos públicos de provimento efetivo 
de Analista de Administração e Finanças, passando a integrar o Grupo Ocupacional 
Analista, do Quadro de Pessoal da SET. 

Art. 15.  O enquadramento dos atuais titulares de cargos públicos de 
provimento efetivo vinculados à SET nos cargos públicos previstos neste Plano de Cargos 
e Remuneração obedece ao disposto no Anexo II desta Lei Complementar, bem como ao 
critério de tempo de serviço efetivo de cada servidor em prol da Administração Pública 
Estadual, à razão de um nível remuneratório a cada dois anos. 



§ 1º Para fins do enquadramento de que trata o caput deste artigo, não 
constitui exercício funcional o tempo relativo a: 

I - faltas injustificadas; 

II - gozo de licença para tratar de interesses particulares; 

III - gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família; 

IV - suspensão disciplinar; e 

V - prisão decorrente de decisão judicial. 

§ 2º  O tempo de serviço para efeito do enquadramento de que trata o caput 
deste artigo é computado até o dia anterior ao do início da vigência desta Lei 
Complementar. 

 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º.  Os cargos públicos de provimento efetivo cujos titulares não 
optem, no prazo de cento e vinte dias, contados da publicação desta Lei Complementar, 
pelo enquadramento de que trata o Capítulo V desta Lei Complementar ficam incluídos em 
um Quadro Suplementar, sem prejuízo dos direitos e vantagens dos seus titulares, até as 
respectivas vacâncias, quando serão extintos. 

Parágrafo único.  O enquadramento do titular de cargo público de 
provimento efetivo vinculado à SET que estiver afastado ou em gozo de licença na época 
de implantação deste Plano de Cargos e Remuneração, será realizado, observado o prazo 
para opção de que trata o caput deste artigo, na ocasião do retorno ao exercício funcional 
na SET.  

Art. 17.  O disposto nesta Lei Complementar aplica-se, no que couber, aos 
aposentados e pensionistas oriundos da SET. 

Art. 18. O valor da diferença entre o vencimento básico previsto no Anexo I 
desta Lei Complementar e o anterior à sua vigência, será implantado em quatro parcelas 
iguais, sendo a primeira a partir de 1º de janeiro de 2010, e as subsequentes, em 1º de abril 
de 2010, 1º de julho de 2010 e 1º de outubro de 2010. 

Art. 19. A implementação desta Lei Complementar subordinar-se-á ao 
atendimento das disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei Complementar, no 
prazo de cento e vinte dias, a contar da data da respectiva publicação. 

Art. 21. As despesas decorrentes da implementação desta Lei 
Complementar serão custeadas com recursos de dotação orçamentária consignada à SET. 

 



Art. 22.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 31 de março de 2010, 189º 
da Independência e 122º da República. 

 
WILMA MARIA DE FARIA 
João Batista Soares de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



VENCIMENTO MENSAL BÁSICO DOS CARGOS PÚBLICOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA SET. 

 
Grupos Ocupacionais e Cargos Públicos 

Auxiliar Assistente Analista Nível 
Remuneratório Auxiliar de 

Serviços 
Gerais 

Motorista 
Assistente de 

Administração 
e Finanças 

Analista de 
Administração 

e Finanças 
I R$550,00  R$550,00  R$1.156,38  R$2.431,28  
II R$577,50  R$577,50  R$1.214,19  R$2.552,84  
III R$606,38  R$606,38  R$1.274,90  R$2.680,48  
IV R$636,69  R$636,69  R$1.338,65  R$2.814,51  
V R$668,53  R$668,53  R$1.405,58  R$2.955,23  
VI R$701,95  R$701,95  R$1.475,86  R$3.103,00  
VII R$737,05  R$737,05  R$1.549,65  R$3.258,15  
VIII R$773,91  R$773,91  R$1.627,14  R$3.421,05  
IX R$812,60  R$812,60  R$1.708,49  R$3.592,11  
X R$853,23  R$853,23  R$1.793,92  R$3.771,71  
XI R$895,89  R$895,89  R$1.883,61  R$3.960,30  
XII R$940,69  R$940,69  R$1.977,79  R$4.158,31  
XIII R$987,72  R$987,72  R$2.076,68  R$4.366,23  
XIV R$1.037,11  R$1.037,11  R$2.180,52  R$4.584,54  
XV R$1.088,96  R$1.088,96  R$2.289,54  R$4.813,77  
XVI R$1.143,41  R$1.143,41  R$2.404,02  R$5.054,45  
XVII R$1.200,58  R$1.200,58  R$2.524,22  R$5.307,18  
XVIII R$1.260,61  R$1.260,61  R$2.650,43  R$5.572,53  
XIX R$1.323,64  R$1.323,64  R$2.782,95  R$5.851,16  
XX R$1.389,82  R$1.389,82  R$2.922,10  R$6.143,72  
XXI R$1.459,31  R$1.459,31  R$3.068,21  R$6.450,91  



ANEXO II 
CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
VINCULADOS À SET E OS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
DO QUADRO DE PESSOAL DA SET, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO. 

 
Situação anterior Situação nova 

Cargo público Grau de 
instrução 

Cargo público Grau de 
instrução 

Grupo 
ocupacional 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Ensino 
fundamental 

completo 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Ensino 
fundamental 

completo 

Motorista 
Ensino 

fundamental 
completo 

Motorista 
Ensino 

fundamental 
completo 

Auxiliar 

Técnico 
Especializado 

“D” 

Ensino médio ou 
equivalente 
completo 

Assistente de 
Administração e 

Finanças 

Ensino médio ou 
equivalente 
completo 

Assistente 

Técnico de Nível 
Superior 

Ensino superior 
completo 

Analista de 
Administração e 

Finanças 

Ensino superior 
completo 

Analista 

 
 

 

 

 

 

DOE Nº. 12.182 
Data: 1º.04.2010 
Pág. 08 



Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 419, DE 31 DE  MARÇO DE 2010. 

 

 Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Remunerações da Fundação José Augusto e dá 

outras providências. 
   

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Remunerações da Fundação José Augusto – FJA.  

 

Parágrafo único: O regime jurídico dos cargos definidos por esta Lei 

Complementar é o instituído pela Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994.  

 

Art. 2º Este Plano de Cargos e Remunerações adota o modelo contingêncial 

que considera três variáveis simultaneamente: a organização, as pessoas, e as tarefas. 

 

Art.3º  Este Plano de Cargos e Remunerações tem os seguintes princípios 

básicos: 

 

I - estabelecer padrões de remuneração para todos os servidores que 

desenvolvam atividades laborais compatíveis com as atribuições dos cargos e as condições 

de trabalho; 

 

II - reconhecer e motivar os servidores de acordo com o seu desempenho e 

com a sua contribuição para a Instituição; 
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III - recrutar e manter pessoal competente que possa contribuir para a alta 

qualidade dos serviços prestados pela Fundação José Augusto para a sociedade do Estado 

do Rio Grande do Norte.  

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO PLANO 

 

Art. 4º  O Quadro Permanente de Servidores Efetivos da Fundação José 

Augusto passa a ter a estrutura deste Plano Cargos e Remunerações que é formada por 

Grupos Ocupacionais e Cargos. 

 

Art. 5º  Cada Grupo Ocupacional é constituído por conjuntos de cargos  que 

se assemelham quanto à natureza do trabalho. 

 

Art. 6º  O Cargo é uma posição definida na hierarquia do órgão e é  

composto por um conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza das 

atividades a serem executadas e às especificações exigidas para os seus ocupantes. 

 

Parágrafo 1º - Os Cargos são agregados em duas categorias distintas: os 

Cargos Permanentes e os Cargos em Comissão: 

 

I – Cargos Permanentes são aqueles que constam de Quadro Permanente da 

Fundação e só poderão ser preenchidos mediante concurso público. 

 

II – Cargos em Comissão  são destinados a funções de assessoramento, 

direção e  chefia e seus ocupantes são selecionados pelo critério da confiança do 

Governador do Estado e do Diretor Geral da Fundação. Entretanto, do total de Cargos 

Comissionados 30% deverão ser preenchidos exclusivamente por servidores da Fundação. 

 

Art.7º O desenho dos cargos, elemento fundamental dos Grupos 

Ocupacionais, considera quatro fatores de especificação essenciais a todos os cargos, que 

são: 
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I – Requisitos Mentais: refere-se a: instrução; experiência anterior; 

adaptabilidade ao cargo; iniciativa e aptidões necessárias para o desempenho do cargo. 

 

II – Requisitos Físicos, que compreende: esforço físico; grau de 

concentração visual; destreza ou habilidade e compleição física necessárias ao desempenho 

do cargo. 

 

III – Grau e tipo de Responsabilidades por: supervisão de pessoal; material, 

ferramentas ou equipamento; dinheiro, títulos ou documentos; contatos internos e externos 

e informações confidenciais; 

 

IV – Condições de Trabalho, referente ao ambiente de trabalhos e riscos 

pessoais. 

 

Art. 8º  Ficam extintos os seguintes cargos: 

I – 1 cargo de Datilógrafo; 

II  – 1 cargo de Encanador 

III  – 1 cargo de Carpinteiro 

IV – 1 cargo de Marceneiro 

V  – 1 cargo de Pintor 

          VI – 1 cargo de Mordomo de Teatro 

VII – 1 cargo de Pedreiro 

VIII – 1 cargo de Auxiliar de Microfilmagem 

IX  – 1 cargo de Datilografo Copista 

X – 1 cargo de Cenotécnico 

XI – 1 cargo de Digitador 

 

Parágrafo Único – Os cargos extintos se ainda tiverem ocupantes esses 

servidores serão enquadrados nos cargos correlatos deste Plano, atendendo aos requisitos 

estabelecidos para cada nível. 

 

Art. 9º  Ficam criados e incluídos no Quadro Permanente de Servidores 

Efetivos da Fundação José Augusto os seguintes cargos: 

 

a – Nível Superior 
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I-  15 cargos de Bibliotecário  

II - 1 cargo de Revisor   

III -1 cargo de Pedagogo 

IV – 1 cargo de Historiador 

V –  1 cargo de Psicólogo  

VI – 1 cargo de Fisioterapeuta  

VII – 1 cargo Professor de Educação Física 

VIII – 1 cargo de Analista de Sistema  

IX - 1 cargo de  Programador de Informática  

X – 1 cargo  Técnico em WEBDESIGN  

XI – 1 cargo de Cenógrafo 

XII –  2 cargos de Comunicador Social  

XIII – 1 cargo de  Arquiviologista  

XIV – 21 cargos de Músico Instrumentista  

XV – 1 cargo de  Inspetor de Orquestra 

XVI – 5 cargos de Músico Cantor  

XVII – 2 cargos Museólogo  

XVIII – 1 cargo de Assessor Jurídico  

XIX – 3 cargos de Secretaria Executiva 

 

 b – Cargos de Assistência Técnica Especializada 

 

I – 50 cargos Assistente Técnico Especializado  

II – 10 cargos de Coralista 

III – 16 cargos de Professor de Música 

 

c – Cargos de Nível Médio 

 

 I - 52 cargos de Técnico de Nível Médio  

 II -  2 cargos de Técnico em Edificações  

III - 6 cargos de Técnico em Operação e Manutenção de Computadores  

IV - 5 cargos de Arquivista  

V -  44 cargos de Assistente de Biblioteca  

VI - 10 cargos de Recepcionista  

VII - 11 cargos de Operador de Luz  
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VIII - 11 cargos de Auxiliar de Operador de Luz 

IX -   9 cargos de  Operador de Som  

X - 24 cargos de Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros  

XI -1 cargo de  Impressor de OFF SET  

XII - 2 cargos de Chapista  

XIII - 19 cargos de Guia de Museu  

XIV – 12 cargos de  Professor de Dança  

XV – 2 cargos de   Distribuidor 

XVI – 4 cargos de Fotomontador 

XVII – 14 cargos de Bilheteiro  

XVIII – 1 cargo de Programador Visual 

IX – 1 cargo de Paginador em Informática  

XX – 7 cargos de Telefonista  

XXI – 1 cargo de Preparador Vocal  

XXII – 8 cargos de Motorista  

XXIII – 3 cargo de Confeccionador 

XIV - 16 cargos de Indicador  

XV – 1 cargo de Luthier 

XVI – 11 cargos de professor de música 

 

d- Cargos de Nível Básico 

 

I – 1 cargo de Cortador  

II – 2 cargos de  Impressor Tipográfico   

III – 45 cargos de Auxiliar de Serviços Gerais  

IV – 21 cargos de Guarda-sala    

V – 5 cargos de Maquinista  

VI – 6 cargos de Auxiliar de Maquinista  

VII – 12 cargos de Camareira  

VIII – 12 cargos de Vigilante   

IX – 18 cargos de Auxiliar Administrativo  

X  - 3 cargos de Almoxarife  

XI – 1 cargo de Técnico em Manutenção  
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Art. 10º. O Quadro Permanente de Servidores Efetivos da Fundação José 

Augusto acha-se apresentado no Anexo desta Lei. 

 

Art. 11º. O Cargo de Técnico de Nível Médio  passa a incorporar os cargos 

de Assistente Técnico em Administração; Assistente Técnico de Atividades Culturais; 

Assistente Técnico em Atividades Administrativas e Financeiras. 

 

Art. 12º. O Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – ASG passa a incorporar 

os cargos de Servente; Capataz e Peão. 

 

Art. 13º. Os cargos de Músico Instrumentista A, B e C passam a ser 

incorporados a Músico Instrumentista. 

          

Art.14º. A progressão horizontal dos cargos tem como objetivos: 

 

I – motivar os servidores para a busca de melhor capacitação na execução de         

suas  atividades e para o auto-desenvolvimento contínuo  

 

 II – atender as necessidades internas de preenchimento de vagas; 

 III – possibilitar o melhor aproveitamento dos talentos potenciais existentes 

na organização; 

IV – Estimular os servidores para utilizar as suas competências potenciais. 

 

Art. 15º. A progressão horizontal se fará através da avaliação de 

desempenho e será regulamentada por Decreto. 

 

  Art. 16º. Para fins de recrutamento e seleção de pessoal, o quantitativo 

necessário para o preenchimento de cada cargo é solicitado pelas Coordenadorias e 

aprovados pelo Diretor Geral de acordo com as necessidades e contingências da Fundação. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

Art. 17º. A investidura nos cargos de provimento efetivo será feita mediante 

habilitação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, na referência inicial da 
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carreira, em obediência  às prescrições do Art. 7 da Lei Complementar Estadual número 

122 de 30 de junho de 1944, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis do Estado e das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais. 

 

Art. 18º. O concurso deverá considerar  as vagas existentes, os requisitos do 

perfil de cada cargo e o perfil do candidato, buscando-se os talentos potenciais para o pleno 

exercício de suas funções. 

 

Art. 19º. O processo seletivo deverá ter a participação efetiva da 

Coordenadoria Administrativa e Financeira, Comissão da Associação dos Servidores da 

Fundação José Augusto – ASFUJA. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ENQUADRAMENTO 

 

Art.20º. O enquadramento consiste na colocação dos atuais ocupantes dos 

cargos públicos de provimento efetivo, vagos ou ocupados em cargos correspondentes 

deste Plano, desde que preencham todos os requisitos básicos prescritos para cada nível dos 

cargos. 

Art.21º. Havendo diferenças de remuneração entre os cargos da situação 

atual e do enquadramento a diferença da remuneração deverá ser paga como parcela 

complementar denominada VBC (vencimento básico complementar) que tem a finalidade 

de garantir o preceito constitucional da irredutibilidade do salário. 

 

Art. 22º. O enquadramento no novo Plano de Cargos e Remunerações 

deverá ser realizado a partir de 90 dias da publicação desta Lei Complementar, pela 

Coordenadoria Administrativa e Financeira e com a participação da Associação dos 

Servidores da Fundação – ASFUJA.  Devem ser observados os requisitos de cada nível dos 

cargos, bem como, o critério de tempo de serviço efetivo na Fundação José Augusto, nos 

termos do manual de cargos, funções especiais e funções gratificadas da tabela de 

vencimento básico, Anexo I deste plano. 

 

Art. 23º. Os titulares dos cargos públicos de provimento efetivo da 

Fundação José Augusto que estiverem em gozo de licença para interesses pessoais ou 

cedidos a outros órgãos ou instituições, com ou sem ônus, na época do enquadramento 
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deste Plano, serão enquadrados no respectivo cargo, quando retornarem ao exercício 

funcional na Fundação. 

 

Parágrafo Único – Os ocupantes de um cargo de professor CL2 “D” e de 

outro cargo de professor CL2 “F”, redistribuídos da Secretaria de Educação e Cultura serão 

enquadrados no cargo de técnico de nível superior, respeitando os dispositivos do Art . 22º 

desta Lei.  

 

Art. 24º. O enquadramento de que trata o Capítulo III desta Lei dar-se-á 

mediante opção irretratável do funcionário efetivo da Fundação José Augusto a ser 

formalizada no prazo de até noventa dias a partir da data da publicação desta Lei 

Complementar. 

 

Parágrafo único. Os servidores que não formalizarem a opção prevista do 

caput deste artigo permanecerão na situação em que se encontrarem na data da entrada em 

vigor desta Lei, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens ora estabelecidos e integrarão 

o Quadro Suplementar da Fundação José Augusto. 

 

CAPÍTULO V 

                     DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

Art. 25º. Consiste na movimentação dentro dos  níveis dos cargos,  de forma 

ou horizontal. 

 

Parágrafo único.  A progressão horizontal corresponde à mudança de nível 

dentro do mesmo Grupo Ocupacional. 

 

Art. 26º A progressão funcional horizontal  só poderá ser realizada mediante 

processo de avaliação de desempenho e respeitando-se o intervalo mínimo de três anos  

entre o enquadramento e cada mudança funcional. 

 

Art. 27º É da competência da Coordenadoria Administrativa e Financeira 

propor ao Diretor Geral a implantação do processo de avaliação de desempenho que deverá 

ser acompanhado em todas as suas fases pela Associação dos Servidores e por uma 

Comissão eleita pela categoria para este fim. 
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CAPÍTULO VI 

NORMAS PARA A POLÍTICA SALARIAL 

 

Art. 28º. As normas para a Política Salarial apresentam  a estrutura salarial 

da  Fundação José Augusto,  definindo um sistema de remuneração que, ajustando-se à 

realidade do Estado,  permite retribuir de forma adequada os trabalhos desenvolvidos pelos 

seus servidores.  Assim como o desenvolvimento individual, mantendo adequada relação 

vertical entre as remunerações, conforme está disposto no Anexo I, parte integrante deste 

Plano. 

 

Art. 29º. A atualização das faixas de remuneração é feita através de Lei 

Complementar. 

 

Art. 30º.  É de responsabilidade do Governador de Estado e da Assembléia 
Legislativa aprovar, mediante Lei, a política salarial da Instituição, bem como assegurar o 
cumprimento e atualização da administração dos salários pagos pela Fundação José 
Augusto. 

 
Art. 31º. O salário de admissão é o ponto inicial da carreira funcional e 

corresponde ao mínimo da faixa.   
 
Art. 32º. O aumento por promoção horizontal corresponde à mudança de 

níveis dentro do mesmo cargo. São concedidos mediante a avaliação de desempenho do 
funcionário que apresente aprimoramento dos seus conhecimentos e habilidades no 
exercício das atividades inerentes ao cargo. 

 

Art. 33º. A promoção é condicionada à permanência no mesmo cargo por 

um intervalo mínimo de 3 anos e conforme tabela anexa   devendo-se respeitar os requisitos 

do perfil do cargo para o qual se dará a promoção. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34º. Os princípios e diretrizes deste Plano de Cargos e Remunerações 

devem ser periodicamente revisados para permitir a necessária adequação entre a estrutura 

da organização, as pessoas e os cargos. 
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Art. 35º. Aplicam-se os efeitos desta Lei aos servidores aposentados e 

pensionistas da Fundação José Augusto, providenciando-se, após estudo das situações 

atuais, a correlação de seus cargos e a revisão de seus proventos e pensões. 

 

Art.36º. Os proventos dos aposentados corresponderão ao nível 

imediatamente superior àquele em que estava enquadrado o servidor por ocasião da 

aposentadoria. 

 

Art. 37º. As alterações ou revisões deste Plano deverão ser realizadas por 

Grupo de Trabalho formado por profissionais especializados, e representantes da 

Instituição e da Associação dos servidores devendo ser submetido à apreciação da Diretoria 

Geral e encaminhado aos setores competentes da Administração Pública Estadual. 

 

Art. 38º. Para efeito de enquadramento é considerado o tempo de serviço  

incorporado pela Fundação José Augusto. 

 

Art.39º. O Grupo Ocupacional de Assistência  Técnica Especializada, com o 

Cargo de Assistente Técnico Especializado  deverá ser preenchido pelos servidores efetivos 

da Fundação José  Augusto graduado em cursos nível superiores e que não estejam ainda 

ocupando cargos de nível superior.   

 

Art.40º. Esta Lei Complementar entra em vigor da data de sua publicação. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 31de março de 2010,                

189º da Independência e 122º da República. 

 
WILMA MARIA DE FARIA 
Otávio Augusto de Araújo Tavares 
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TABELA 

 DO INTERSTÍCIO E TEMPO DE SERVIÇO PARA ENQUADRAMENTO E 

PROGRESSÃO HORIZONTAL 

INTERSTÍCIO – 3 ANOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEIS TEMPO DE SERVIÇO 

I De 0 até 3 anos 

II De 3 até 6 anos 

III   De 6 até 9   anos 

IV   De 9 até 12 anos 

V     De 12 até 15 anos 

VI    De 15 até18 anos 

VII     De 18 até 21 anos 

VIII     De 21 até 24 anos   

IX     De 24 até 27 anos 

X     De 27 até 30 anos 

XI      A partir de 30 anos 
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QUADRO DEMONSTRATIVO I  

 LOTAÇÃO IDEAL  DE SERVIDORES EFETIVOS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR –   

 

CARGOS LOTAÇÃO CARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS A 

SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL  

1. Bibliotecário Bibliotecas 5 15 20 

2. Consultor Técnico FJA 1 0 1 

3. Museólogo  Museu 4 0 4 

4. Sociólogo FJA 6 0 6 

5. Assessor Jurídico FJA 1 0 1 

6.Técnico de Nível Superior FJA 58 0 58 

7. Revisor Gráfica Manibú 0 1 1 

8. Psicólogo EDAM 0 1 1 

9. Fisioterapeuta EDAM 0 1 1 

10. Prof. Educação Física EDAM 0 1 1 

11. Pedagogo Museu 0 1 1 

12. Analista de Sistema FJA 0 1 1 

13. Programador de 

informática 

FJA 0 1 1 

14. Historiador Museu 0 1 1 

15. Cenógrafo EDAM 0 1 1 

16.Músico Instrumentista OSRN 70 21 91 

17.Técnico em Webdesign FJA 0 1 1 

18. Inspetor de Orquestra OSRN 0 1 1 

20. Arquivista Músico 

Copista 

OSRN 0 2 2  

22. Comunicador Social -MUSEU/FJA 0 2 2 

23. Arquiviologista MUSEU 0 1 1 

24 Secretário Executiv          FJA 0 3 3 

25. Assessor Jurídico FJA 0 2 2 

           

TOTAL  

 

145 

 

57 202 
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QUADRO DEMONSTRATIVO II – 

LOTAÇÃO ATUAL E IDEAL COM SERVIDORES EFETIVOS 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 2  

 

CARGOS SETORES DE 

LOTAÇÃO 

CARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS A 

SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL 

1. Engenheiro FJA 2 0 2 

2. Arquiteto FJA 3 0 3 

TOTAL  5 0 5 

 

 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO III   

 LOTAÇÃO ATUAL E IDEAL COM SERVIDORES 

 EFETIVOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO ESPECIALIZADO  

 

CARGOS SETORES DE 

LOTAÇÃO. 

GARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS A 

SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL 

1. Assistente Técnico 

Especializado 

FJA 0 50 50 

TOTAL   50 50 
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QUADRO DEMONSTRATIVO IV 

 LOTAÇÃO ATUAL E IDEAL COM SERVIDORES EFETIVOS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGOS SETORES DE LOTAÇÃO CARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS A SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL 

1. Téc. De Nível Médio FJA/EDAM 96 52 148 

2. Desenhista FJA 2 0 2 

3. Técnico em Edificações FJA 0 2 2 

4.Operador de Equipamento FJA 2 0 2 

5. Operador de Luz TAM 0 11 11 

7. Auxiliar do Operador de Luz TAM 0 11 11 

8. Operador de Som TAM 1 9 10 

9. Téc. Para Assuntos Financeiros FJA 107 24 131 

10. Auxiliar de Pesquisa FJA 2 0 2 

11. Recepcionista FJA/TAM/MUSEUS 12 10 22 

12. Impressor de OFF Set GRÁFICA MANIBU 3 1 4 

13. Chapista GRÁFICA MANIBU 2 2 4 

14. Coralista CORAL 48 10 58 

15. Téc. Em Atividades Gráficas GRÁFICA MANIBU 3 0 3 

16. Guia de Museu MUSEUS 1 19 20 

17. Mestre de Obras FJA 1 0 1 

18Agente Administrativo FJA 31 16 47 

19. Arquivista Copista CORAL 2 0 2 

20. Professor de dança EDAM 12 0 12 

21. Técnico em Administração FJA 1 0 1 

22. Conservador e Restaurador FJA  2 0 2 

23. Téc. em Operação e 

Manutenção de Computadores 

JJA – TAM- OSRN 0 6 6 

24. Distribuidor Gráfica Manibu 0 2 2 

25. Fotomontador Gráfica Manibu 0 4 4 

26. Bilheteiro TEATROS 0 14 14 

27. Programador Visual Gráfica Manibu 0 1 1 

28. Paginador em Informática Gráfica Manibu 0 1 1 

29. Arquivista FJA/ TAM 0 5 5 

30. Telefonista TEATROS 0 7 7 

31. Assistente de Bibliotecas Biblioteca 0 44 44 

32. Montador de Orquestra  OSRN 2 0 2 

33. Preparador Vocal CORAL 0 1 1 

34. Arquivista Copista CORAL 0 1 1 

35. Linotipista Gráfica Manibu 0 1 1 

36. Restaurador FJA 1 0 1 

37. Motorista FJA/TAM 0 8 8 
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38. Confeccionador  Gráfica Manibu 0 3 3 

39. Indicador TEATROS 0 16 16 

TOTAL  331 281 612 



Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO V  

DA LOTAÇÃO ATUAL E IDEAL 

 

CARGOS DE NÍVEL BÁSICO 

CARGOS SETORES DE 

LOTAÇÃO 

CARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS 

A SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL 

1. Cortador Gráfica Manibu 1 1 2 

2. Impressor Tipográfico  Gráfica Manibu 1 1 2 

3. Auxiliar de Serviços 

Gerais 

FJA/ TAM/ 

MUSEUS 

15 45 60 

4. Guarda-sala MUSEUS 3 21 24 

5. Maquinista TAM 1 5 6 

6. Auxiliar de Maquinista TAM 0 6 6 

7. Camareira TAM 0 4 4 

8. Vigilante FJA 15 12 27 

9. Agente administrativo FJA 49 0 49 

10 . Almoxarife Gráfica Manibu  0 3 3 

11. Técnico em 

Manutenção 

TAM 0 1 1 

TOTAL  85 98 184 

 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO VI 

  

- LOTAÇÃO  ATUAL E IDEAL COM SERVIDORES EFETIVOS 

CARGOS PROFESSORES DE MÚSICA  

CARGOS SETORES 

DE 

LOTAÇÃO 

CARGOS 

EXISTENTES 

CARGOS 

A SEREM 

CRIADOS 

LOTAÇÃO 

IDEAL 

1. Prof. De Música – 20 

horas 

IMWA 2 2 4 

2. Prof. De Música – 30 

horas 

IMWA 1 5 6 
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3. Prof. De Música – 40 

horas 

IMWA 12  4 16 

TOTAL  15 11 26 
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TABELA I 

 ATUALIZAÇÃO SALARIAL POR GRUPOS  

DE GRAU DE ESCOLARIDADE 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargos: Bibliotecário, Consultor Técnico, Museólogo, Sociólogo, Revisor,  Psicólogo, 

Fisioterapeuta, Professor de Educação Física, Técnico de Nível Superior, Analista de Sistema, 

Assessor Jurídico, Programador de Informática, Historiador, Cenográfo, Músico 

Instrumentista, Técnico em Webdesigner, Inspetor de Orquestra, Arquivista  Músico-Copista, 

Comunicador Social e Arquiviologista, Pedagogo, Secretário Executivo.Assessor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TABELA II 

 ATUALIZAÇÃO SALARIAL POR GRUPOS DE GRAU DE ESCOLARIDADE 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 2    CARGOS: ENGENHEIRO E 

ARQUITETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NÍVEL SÁLARIO BÁSICO 

1 2.467,70 

2 2.703,14 

3 2.961,05 

4 3.243,56 

5 3.553,03 

6 3.892,03 

7 4.263,37 

8 4.670,13 

9 5.115,71 

10 5.603,80 

11 6.138,46 

NÍVEL SÁLARIO BÁSICO 

1 3.952,50 

2 4.130,41 

3 4.316,33 

4 4.510,62 

5 4.713,66 

6 4.925,83 

7 5.147,56 

8 5.379,27 

9 5.621,40 

10 5.874,44 

11 6.138,86 
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TABELA III 

 ATUALIZAÇÃO SALARIAL POR GRUPOS DE GRAU DE ESCOLARIDADE 

1.GRUPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA IV 

 ATUALIZAÇÃO SALARIAL POR GRUPOS DE GRAU DE ESCOLARIDADE 

1.GRUPO DE NÍVEL MÉDIO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA  

GRUPO: CORAL CANTO DO POVO  - CARGO CORALISTA  

GRUPO: INSTITUTO DE MÚSICA WALDEMAR DE ALMEIDA 

CARGOS: PROFESSOR DE MÚSICA – 40 HORAS E PROFESSOR REDISTRIBUÍDO 

NÍVEL SÁLARIO  BÁSICO 

1 1.848,00 

2 2.011,60 

3 2.189,69 

 4 2.383,54 

5 2.594,56 

6 2.824,26 

7 3.074,29 

8 3.346,45 

9 3.642,71 

10 3.965,20 

11 4.316,24 

NÍVEL SÁLARIO  BÁSICO 

1 1.848,00 

2 2.011,60 

3 2.189,69 

 4 2.383,54 

5 2.594,56 

6 2.824,26 

7 3.074,29 

8 3.346,45 

9 3.642,71 

10 3.965,20 

11 4.316,24 
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TABELA V 

ATUALIZAÇÃO  SALARIAL POR GRAU DE ESCOLARIDADE 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, DESENHISTA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO, OPERADOR DE LUZ, AUXILIAR DO OPERADOR 

DE LUZ, OPERADOR DE SOM, TÉCNICO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E 

FINANCEIROS, IMPRESSOR DE OFF SET, CHAPISTA, TÉCNICO EM ATIVIDADES 

GRÁFICAS, GUIA DE MUSEU, AGENTE ADMINISTRATIVO, ARQUIVISTA 

COPISTA, PROFESSOR DE DANÇA, CONSERVADOR E RESTAURADOR, TÉCNICO 

EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DISTRIBUIDOR, 

FOTOMONTADOR, PROGRAMADOR VISUAL, MONTADOR DE ORQUESTRA, 

AUXILIAR DE PESQUISA, RECEPCIONISTA, BILHETEIRO, MESTRE DE  OBRAS, 

PAGINADOR EM INFORMÁTICA, ARQUIVISTA, TELEFONISTA, INDICADOR, 

MOTORISTA, PREPARADOR VOCAL, CONFECCIONADOR, ASSISTENTE DE 

BIBLIOTECAS,    RESTAURADOR., LUTIHIER 

 

NÍVEL SÁLARIO  BÁSICO 

1 1.410,00 

2 1.534,83 

3 1.670,71 

4 1.818,61 

5 1.979,61 

6 2.154,87 

7 2.345,64 

8                                                                       2.553,30 

9                                                                      2.779,34 

10                                                                      3.025,40 

11                                                                      3.293,24 
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TABELA VI 

ATUALIZAÇÃO  SALARIAL POR GRAU DE ESCOLARIDADE 

CARGOS DE NÍVEL BÁSICO 

CORTADOR, ALMOXARIFE, IMPRESSOR TIPOGRÁFICO, AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, GUARDA-SALA, MAQUINISTA, AUXILIAR DE MAQUINISTA, CAMAREIRA, 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VIGILANTE, 

LINOTIPISTA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NÍVEL SÁLARIO BÁSICO 

1 930,00 

2 1.012,33 

3 1.101,95 

4 1.199,51 

5 1.305,70 

6 1.421,30 

7 1.547,12 

8 1.684,09 

9 1.833,18 

10 1.995,48 

11 2.172,14 
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ANEXO  

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR GRUPOS OCUPACIONAIS E 

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DE REQUISITOS PARA INGRESSO 

 

 

REQUISITOS GRUPO 

OCUPACIONAL 
CARGOS 

ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
RT ATRIBUIÇÕES 

Nível Superior 1 

Técnicos de Nível Superior, Bibliotecário, Consultor 

Técnico, Museólogo, Sociólogo, Comunicador 

Social, Arquiviologista, Assessor Jurídico, 

Secretária Executiva, Revisor, Psicólogo, 

Fisioterapeuta, Professor de Educação Física, 

Pedagogo, Analista de Sistema, Programador de 

Informática, Historiador, Cenógrafo, Músico 

Instrumentista, Técnico em Webdesigner, Inspetor 

de Orquestra, Arquivista Musico  Copista. 

Nível superior 
Experiência de doze meses ou 

profissionalizante na área do cargo 
40h 

Executar tarefas específicas das leis que regulamentam as 

diversas profissões; formar e liderar equipes de trabalho; 

elaborar planos e relatórios específicos de cada área profissional; 

assessorar seus chefes imediatos e o diretor geral da fundação; 

executar outras tarefas correlatas de nível de complexidade 

associado à sua especialidade, respeitadas a formação e 

legislação profissional e regulamentos do serviço.   

Nível Superior 2 Engenheiros e Arquitetos Nível superior 
Experiência de doze meses ou 

profissionalizante 
40h 

Executar tarefas específicas das leis que regulamentam as 

diversas profissões; formar e liderar equipes de trabalho; 

elaborara planos e relatórios específicos de cada área 

profissional; assessorar seus chefes imediatos e o diretor geral da 

fundação; executar outras tarefas correlatas de nível de 

complexidade associado à sua especialidade; respeitadas a 

formação e legislação profissional e regulamentos do serviço. 

 

 

Assistência 

Técnica 

Especializada 

Assistente Técnico Especializado Nível superior 

Experiência de doze meses ou 

profissionalizante em cargos de nível 

médio na FJA 

40h 

Prestar apoio técnico especializado nas áreas de administração, 

finanças e cultura; participar de equipe de trabalho; colaborar 

com chefe imediato, com colegas na elaboração de trabalho 

especializado na sua área de atuação; executar outras tarefas 
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correlatas de nível de complexidade associado à sua 

especialidade; respeitadas a formação e legislação profissional e 

regulamentos do serviço. 
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Nível Médio 

Técnico de Nível Médio, Desenhista, Técnico em 

Edificações, Operador de Equipamentos, Operador 

de Luz,  Operador de Som, Auxiliar do Operador de 

Luz, Técnico para Assuntos Financeiros, Auxiliar de 

Pesquisas, Recepcionista, Impressor de Off Set, 

Chapista, Coralista, Técnico em Atividades 

Gráficas, Guia de Museu, Mestre de Obras, Agente 

Administrativo, Arquivista Copista, Professor de 

Dança, Técnico em Administração, Conservador e 

Restaurador, Técnico em Operação e Manutenção 

em Computadores, Distribuidor, Fotomontador, 

Bilheteiro, Programador Visual, Paginador em 

Informática, Arquivista, Telefonista, Assistente de 

Biblioteca, Montador de Orquestra, Preparador 

Vocal, Linotipista, Restaurador, Motorista, 

Confeccionador, Indicador 

Nível Médio e Cursos 

profissionalizantes na 

área de atuação 

Experiência de doze meses ou 

profissionalizante na área de atuação 

de atuação do cargo 

40h 

Prestar apoio técnico nas áreas de sua formação profissional; 

executar atividades técnicas e culturais, participar de equipe de 

trabalho, zelar pela segurança e higiene do setor de trabalho, 

manter as qualidades dos trabalhos executados, conservar 

máquinas e equipamentos necessários ao seu trabalho, manter 

sigilo profissional sobre informações profissionais, executar 

outras tarefas correlatas de nível de complexidade associado à 

sua especialidade, respeitadas a formação e legislação 

profissional e regulamentos do serviço. 

Nível Básico. 

Cortador, Almoxarife, Impressor Tipógrafo, Auxiliar 

de Serviços Gerais, Guarda-Sala, Maquinista, 

Auxiliar de Maquinista, Camareira, Técnico em 

Manutenção, Auxiliar Administrativo, Vigilante, 

Linotipista. 

Curso de Nível Básico, 

profissionalizante de 

acordo com a área de 

atuação. 

Experiência de doze meses ou 

profissionalizante 
40h 

Executar atividades de apoio básico em todos os setores da FJA, 

Atender aos funcionários da fundação levando documentos entre 

setores, zelar pela segurança e boa apresentação dos espaços 

físicos da fundação, zelar pela qualidade dos serviços prestados, 

operar máquinas e equipamentos adequados às suas atribuições, 

executar outras tarefas correlatas de nível de complexidade 

associado à sua especialidade. 
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ANEXO 

 

GRUPOS OCUPACIONAIS E CARGOS ESPECIAIS 

 

Coral Canto do 

Povo 
Coralista, Arquivista Copista, Preparador Vocal 

Nível Médio com 

formação em Música 
Experiência em Canto e Coral  40h 

Desenvolver atividades de preparação da voz, ensaios e 

apresentações; pomover a melhor imagem do Coral Canto do Povo, 

comparecer aos ensaios regulares e extraordinários quando 

convocados, assistir às aulas de técnicas vocais, apresentar 

devidamente uniformizados e nos horários pré-estabelecidos 

quando das apresentações, zelar pela aparência pessoal e pela 

movimentação corporal nas apresentações, conservar os uniformes 

sobre sua guarda, cumprir outras determinações correlatas que lhe 

for designada pelo regente; respeitadas a formação e legislação 

profissional e regu’lamentos do serviço. 

Professores de 

Música do 

Instituto 

Waldemar de 

Almeida 

Professor de música 20h; 

Professor de música 30h; 

Professor de música 40h; 

Formação Específica 

em Música 

Experiência profissional no ensino 

de música 

20h 

30h 

40h 

Ministrar 20/30/40h semanais de aulas de música, incluídas 

preparação, pesquisas e ensaios;  incentivar os alunos para a prática 

da leitura musical; orientar escolha do repertório e adequação ao 

nível técnico do aluno; incentivar para a pesquisa musical; utilizar 

recursos áudio visuais e eletrônicos; motivar a participação dos 

alunos em grupos musicais; avaliar os desempenhos dos alunos 

duas vezes em cada semestre, atribuindo notas; executar outras 

tarefas correlatas de nível de complexidade associado à sua 

especialidade. 
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Orquestra 

Sinfônica do Rio 

Grande do Norte 

Montador de Orquestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Nível Médio 

e Formação em Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência Profissional em 

montagem de orquestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

Fazer a disposição e montagem da Orquestra (estantes, cadeiras, 

instrumentos,   etc.) de acordo com a determinação do regente; 

Supervisionar o transporte do material da orquestra por ocasião de 

deslocamento da mesma; zelar pela preservação e conservação do 

material da orquestra; Acatar as determinações do Inspetor e do 

Regente. Executar outras atividades correlatas que lhe sejam 

determinadas pelo Inspetor e pelo Regente.  

Orquestra 

Sinfônica do Rio 

Grande do Norte 

Músico Instrumentista 

 

Curso de Nível 

Superior ou Formação 

em Música  e Domínio 

Técnico Instrumental 

ou Notório Saber em 

Música 

 

Experiência profissional nas 

atividades musicais de orquestras 

sinfônicas 

 

 

 

 

 

 

40 horas 

semanais, 

incluindo 

preparação, 

afinação, 

pesquisas, 

ensaios e 

apresentações. 

 

 

 

 

 Tocar seu devido instrumento nos ensaios e 

apresentações da OSRN: acatar as decisões de ordem 

artístico-cultural do Chefe do respectivo naipe;  acatar as 

decisões de ordem artístico-cultural do Regente; 

substituir outro instrumentista do mesmo naipe, quando 

solicitado pelo Regente; estar presente a todos os 

ensaios, quinze minutos antes da hora marcada e  trinta 

minutos no local das apresentações, antes do seu inicio, 

com o traje determinado pela Direção. cumprir outras 

determinações correlatas que lhe for designada pelo 

regente; respeitadas a formação e legislação profissional 

e regulamentos do Serviço. 

Orquestra 

Sinfônica do Rio 

Grande do Norte 

Inspetor de Orquestra 
Curso de Médio e 

Formação em Música 
Experiência em orquestra sinfônica  40 

Responsabilizar-se pelo controle da freqüência dos 

componentes da OSRN; manter atualizado o controle do 

ponto; zelar pela disciplina doa integrantes da OSRN; 

providenciar a formação da orquestra para a execução do 

repertório determinado; observar os horários do início, 

intervalo e fim dos trabalhos da orquestra, avisando ao 

Spalla e ao Regente; verificar com antecedência as 

condições físicas para as atividades e acomodações da 
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OSRN; supervisionar os trabalhos dos arquivistas e 

montadores da OSRN; acatar outras determinações 

correlatas que lhe forem determinadas pela Direção 

Artística  e Administrativa. 

Escola de Dança 

Alberto Maranhão 
Professor de Dança 

Curso de Nível Médio 

e Curso 

Profissionalizante em 

Dança 

Experiência no ensino de dança 
40  

 

Ministrar 20 horas de aulas práticas de dança; criar 

coreografias; ensaiar com os alunos para apresentações; 

ministrar  20 horas/ aulas teóricas. Avaliar o desempenho 

dos alunos, cumprir outras determinações correlatas que 

lhe for designada pelo regente; respeitadas a formação e 

legislação profissional e regulamentos do serviço. 

Escola de Dança 

Alberto Maranhão 
Cenográfo 

Curso Superior de 

Artes Cênicas ou 

Cursos 

Profissionalizantes 

como Cenográfo 

Experiência profissional como 

cenógrafo. 
40 

Criar, desenhar e executar cenários; criar e desenhar 

figurinos e adereços; supervisionar a confecção dos 

cenários, figurinos e adereços, cumprir outras 

determinações correlatas que lhe forem designadas, 

respeitando a formação e legislação profissional e 

regulamentos do serviço. 

Escola de Dança 

Alberto Maranhão 
Professor de Educação Física 

Curso Superior em 

Educação Física 
Experiência Profissional 40 

Orientar exercícios físicos de alongamento específicos 

para dança; realizar avaliações físicas dos alunos e 

professores; empregar técnicas adequadas para correção 

de postura física; acompanhar as aulas de dança para 

verificar os movimentos feitos pelos alunos; executar 

outras atividades correlatas que lhe forem solicitadas 

pelos professores e Direção da Escola de Dança Alberto 

Maranhão.      
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Gabinete Civil 
Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais 

 

        
LEI COMPLEMENTAR nº 417, DE 31 DE MARÇO DE 2010. 

                        
 

Altera a Lei Complementar 270, de 13 de 

fevereiro de 2004, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Rio 

Grande do Norte, dispõe sobre o 

enquadramento dos servidores ocupantes dos 

cargos de Agentes e Escrivães de Polícia, e 
dá outras providências. 
 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO decreta e EU sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º O Art. 25, da Lei Complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 25. O Conselho Superior de Polícia Civil, presidido pelo 
Delegado-Geral de Polícia Civil, além deste, é composto por 17 
(dezessete) membros, sendo 9 (nove) Delegados de Polícia de Classe 
Especial, 05 (cinco) Delegados de Polícia Civil de 3ª Classe, todos 
eleitos pelo Colegiado de Delegados de Polícia (COLDEPOL), além 
de 01 (um) Corregedor-Auxiliar de Disciplina do Pessoal Civil, este 
considerado membro nato, de 01 (um) representante da carreira 
funcional de Escrivão de Polícia Civil e 01 (um) representante da 
carreira funcional de Agente de Polícia, ambos de 1ª Classe ou de 
Classe Especial. (NR). 

 
Art. 2º O Inciso VIII do § 2º da Art. 29, da Lei Complementar nº 270, de 13 

de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“VIII – Informar à Delegacia Geral, os policiais aptos a assumir a 
função de chefia de investigação e cartório. 
.....................................................................................................”(NR) 

 
Art. 3º Fica alterado o Art. 30, seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e seus incisos, da Lei 

Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, acrescido do § 5º, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 
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“Art. 30. Cada unidade policial terá 01 (um) Chefe de Investigação 
e 01 (um) Chefe de Cartório, designado pelo Delegado-Geral de 
Polícia, observados os critérios exigidos para o exercício da função. 
§ 1º Caberá à autoridade policial levantar e informar à Delegacia 
Geral, os policiais aptos a assumir a função de chefia de 
investigação e cartório. 
 
§ 2º As funções de Chefia de Investigação e Chefia de Cartório, 
destinadas aos cargos de Agente e Escrivão de Policial Civil, devem 
ser ocupadas pelo Policial que possuir Classe mais antiga e melhor 
classificação nos níveis, o que aliará a experiência à qualificação 
profissional, observado os seguintes critérios: 
 
I - Havendo empate de Policiais com as mesmas características 
seletivas, ocupará a função o que obteve maior pontuação na última 
progressão de níveis; 
 
II – Persistindo o empate, assumirá a função de Chefia o policial 
que tiver a idade mais elevada; 
 
III - O valor correspondente à Chefia de Investigação e Chefia de 
Cartório passará a obedecer ao constante no Anexo II desta Lei. 
 
§ 3º Nas licenças e afastamentos temporários do chefe de 
investigação e chefe de cartório, o Delegado Geral nomeará entre 
os servidores lotados naquela unidade, um substituto, obedecendo 
aos critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. 
 
§ 4º Compete ao Chefe de Cartório, afora as atribuições pertinentes 
ao cargo: 
 
I – sugerir ao Delegado Titular da Unidade Policial as atividades a 
serem distribuídas entre os Escrivães de Polícia, de acordo com o 
perfil apresentado; 
 
II – manter, sob seu controle, toda a escrituração dos livros 
pertencentes ao cartório da Unidade Policial, mediante controle e 
saída de documentos; 
 
III – ter, em depósito exclusivo, os valores das fianças fixadas pela 
autoridade policial, bem como os objetos, valores e coisas 
apreendidos no curso de procedimentos policiais, acondicionando-
os em mobiliário adequado cuja chave somente o Delegado- Titular 
de Unidade Policial terá uma cópia; 
 
IV – manter atualizados os mapas de controle de inquéritos, 
processos e boletins; e 
 
V – proibir a entrada e permanência de pessoas estranhas no 
Cartório e no Setor de Arquivo da Unidade Policial, para a 
salvaguarda dos documentos policiais sob sua responsabilidade. 
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§ 5º Compete ao Chefe de Investigações, afora as atribuições 
pertinentes ao cargo: 
 
I – sugerir ao Delegado-Titular da Unidade Policial as atividades a 
serem distribuídas entre os Agentes de Polícia, de acordo com o 
perfil apresentado; 
 
II – comandar o Setor de Investigações, implementando medidas que 
levem a celeridade das atividades; 
 
III – gerenciar o atendimento ao público e o registro de ocorrências 
criminais e operacionais, como também o encaminhamento de 
providências; 
IV – organizar a ordem de cumprimento de mandados e de ordens 
de serviços expedidas pela Autoridade Policial ou Judiciária 
competente;  
V – exercer o comando na revista e vigilância dos presos, dentro das 
suas atribuições legais, velando pela sua incolumidade; e 
 
VI – comunicar, imediatamente e por escrito, ao Delegado Titular 
qualquer irregularidade e ilegalidade de que tome conhecimento no 
âmbito da Unidade Policial. 
 
.....................................................................................................”(NR) 

 
Art. 4º O Art. 39, Incisos II e III da Lei Complementar 270, de 13 de 

fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 39 ...............................................................................................: 
  

II - Escrivão de Polícia Civil: 
 
a) Escrivão de Polícia de Classe Especial, Nível I ao V; 
 
b) Escrivão de Polícia de 1ª Classe, Nível I ao V; 
 
c) Escrivão de Polícia de 2ª Classe, Nível I ao V; 
 
d) Escrivão de Polícia de 3ª Classe, Nível I ao V: 
 
e) Escrivão de Polícia de 4ª Classe, Nível I ao V. 
 
III – Agente de Polícia Civil: 
 
a) Agente de Polícia de Classe Especial, Nível I ao V; 
 
b) Agente de Polícia de 1ª Classe, Nível I ao V; 
 
c) Agente de Polícia de 2ª Classe, Nível I ao V; 
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d) Agente de Polícia de 3ª Classe, Nível I ao V; 
 
e) Agente de Polícia de 4ª Classe, Nível I ao V. 
 
.....................................................................................................”(NR) 

 
Art. 5º O Art. 40 da Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 40. O ingresso na carreira dos servidores policiais civis far-
se-á na Classe inicial de Delegado de Polícia Civil Substituto, e 
Escrivão de Polícia Civil 4ª Classe, Nível I e Agente de Polícia Civil 
4ª Classe, Nível I”. 
....................................................................................................”(NR). 

 
Art. 6º O Art. 58, da Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, 

acrescido do § 1º, Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, e § 2º, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 58. A promoção funcional realizar-se-á de forma automática, 
acontecendo sempre que o policial completar 05(cinco) anos na 
classe, passando para a classe seguinte, condicionada à existência 
de vagas. 
 
§ 1º Por tempo efetivo na classe entende-se o tempo que o servidor 
contar, na Polícia Civil do Estado, deduzidos os interregnos 
ocorridos ou qualquer interrupção prevista na legislação, exceto: 
 
I – o tempo de licença por motivo de saúde; 
 
II – o tempo de licença por motivo de casamento ou falecimento do 
cônjuge, filhos, pais ou irmãos; 
 
III – o período de licença-prêmio;  
 
IV – o período de afastamento em virtude de representação ou 
missão oficial da Polícia Civil; 
 
V – o tempo de afastamento em virtude de processo criminal que 
terminar por arquivamento ou absolvição; 
 
VI – o período de licença para realização de curso de 
aperfeiçoamento profissional no país ou no exterior na forma do art. 
131 desta Lei Complementar; 
 
VII – o tempo de exercício de mandato classista; e 
 
VIII – o período em que o servidor público se encontrar cedido na 
forma do art. 56 desta Lei Complementar. 
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§ 2º O servidor policial civil declarado inválido definitivamente, em 
razão do serviço, será promovido à classe imediatamente superior e 
aposentado com a parcela única da nova classe. 
  
§ 3º É vedada a promoção de policial civil enquadrado em uma das 
situações a que alude o art. 63 da Lei Complementar nº 270, de 13 
de fevereiro de 2004.” (NR) 
  
...................................................................................................” (NR) 

 
Art. 7º A Seção II do Capítulo I – Da Promoção, Título III – Das Formas de 

Provimento Derivado, da Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Seção II 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
 

Art. 8º Fica alterado o Art. 69, seus §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e seus incisos, da 
Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, acrescido dos §§ 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 
12 e 13, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 69. A progressão funcional é a movimentação do Agente e 
Escrivão da polícia civil limitado ao cargo ocupado, ao nível 
imediatamente superior da classe em que estiver enquadrado na 
respectiva carreira.  
 
§ 1º Para progredir de nível será necessário aliar o interstício de 05 
(cinco) anos em exercício no nível, com a qualificação exigida ao 
nível seguinte, conforme regulamenta o anexo I desta Lei.   
 
§ 2º As parcelas únicas de remuneração dos Agentes e Escrivães de 
Polícia Civil serão fixadas com diferença de 05% (cinco por cento) 
de um nível para outro, na respectiva classe. 
 
§ 3º A progressão funcional independe de requerimento do policial 
civil, cabendo ao Setor Pessoal da Delegacia Geral de Polícia Civil 
apurar, o interstício e divulgar, por edital, a contagem daqueles 
aptos à movimentação; 
 
§ 4º Os documentos comprobatórios pertinentes à qualificação 
Profissional, constantes no Anexo I, sofrerão análise 
semestralmente; a pontuação atingida deverá ser divulgada para 
acompanhamento, e ambos deverão ficar arquivados nas pastas 
individuais de cada Policial.  
  
§ 5º Serão computados para fins de progressão nos níveis os cursos 
homologados e concluídos a partir da investidura no cargo. 
 
§ 6º A conclusão dos cursos será comprovada mediante 
apresentação dos originais mais cópias autenticada dos respectivos 
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certificados fornecidos por instituições e/ou entidades legais e 
formalmente reconhecidas. 
 
§ 7º A participação em tais eventos como: palestras, seminários, 
conferência, encontro, congresso, fóruns de debate, serão 
computados mediante apresentação de certificados de participação 
emitidos por instituição e/ou entidade legal e formalmente 
reconhecida. 
 
§ 8º A graduação em nível superior, exigida como pré-requisito para 
o ingresso na carreira policial civil não será considerada para fins 
de progressão. 
 
§ 9º Os cursos realizados para fins de progressão funcional serão 
computados de acordo com a carga horária, conforme o Anexo I. 
 
§ 10. A pontuação para a progressão será de forma cumulativa. 
 
§ 11. Será concedida para todos os efeitos legais a progressão 
funcional que fizer jus o servidor que vier a se aposentar ou falecer 
antes da expedição do respectivo ato. 
 
§ 12. A progressão funcional inicia-se no Nível I e encerra-se no 
Nível V. 
 
§ 13. Compete ao Delegado Geral de Polícia Civil emitir o ato de 
concessão da progressão funcional, que vigorará a partir do mês 
imediatamente seguinte à confirmação do cumprimento dos 
respectivos requisitos; 

 
Art. 9º O Art.70, da Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, 

acrescido dos incisos I, II, III e IV, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 70. Não haverá progressão se o servidor na data prevista 
estiver:  
 
I - cumprindo estágio probatório; 
 
II - em licença para tratar de assuntos particulares; 
 
III - afastado para o exercício de mandato eletivo, federal, estadual 
ou municipal; 
 
IV - cumprindo pena de suspensão disciplinar, preso em decorrência 
de flagrante delito ou por decisão judicial; 
....................................................................................................” (NR) 

 
Art. 10. O Art. 96 da Lei Complementar 270, de 13 de fevereiro de 2004, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 96. As parcelas únicas de remuneração dos Delegados de 
Polícia Civil passam a ser fixadas, com incidencia de 14% (catorze 
por cento), a partir da 1ª Classe, e com mesma diferenca de 
percentual entre as Classes imediatamente superiores e as parcelas 
únicas de remuneração dos Agentes de Polícia Civil e Escrivães de 
Polícia Civil serão fixadas com diferença de 20% (vinte por cento), 
da classe inferior para a imediatamente superior de uma para outra 
Classe da respectiva carreira. 
.....................................................................................................”(NR) 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 11. As carreiras instituídas nesta Lei Complementar serão formadas 

pelos cargos efetivos a seguir enumerados: 
 
I - 350 (trezentos e cinqüenta) cargos de Delegado de Polícia Civil; 
 
II – 800 (oitocentos) cargos de Escrivão de Polícia Civil; 
 
III – 4000 (quatro mil) cargos de Agente de Polícia Civil. 
 
Art. 12. Os atuais cargos de Escrivão de Polícia Classes: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 

Especial, juntamente com seus integrantes, ficam transformados em Escrivão de Polícia 
Classes: 4ª, 3ª, 2ª, 1ª e Especial, respectivamente. 

 
Parágrafo Único. Ficam extintas as atuais classes de Escrivão de Polícia 

Substituto. 
 
Art. 13. Os atuais cargos de Agente de Polícia Classes: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 

Especial, juntamente com seus integrantes, ficam transformados em Agentes de Polícia 
Classes: 4ª, 3ª, 2ª, 1ª e Especial, respectivamente. 

 
Parágrafo Único. Ficam extintas as atuais classes de Agente de Polícia 

Substituto. 
 
Art. 14. Ficam criados e incluídos no Quadro Geral de Pessoal do Estado do 

Rio Grande do Norte, os seguintes cargos de provimento efetivo:  
 
I- 100 (cem) cargos da Carreira de Delegado de Polícia Civil: 
 
II- 468 (quatrocentos e sessenta e oito) cargos da Carreira de Escrivão de 

Polícia Civil: 
 
III- 2.765 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco) cargos da Carreira de 

Agente de Polícia Civil: 
 
Art. 15. Ficam extintos do Quadro Geral do Pessoal do Estado, parte I, 

Tabela I, os seguintes cargos de provimento efetivo: 
 
I – da Carreira de Escrivão de Polícia Civil: 
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a) 164 (cento e sessenta e quatro) cargos de Escrivão de Polícia Classe 
Substituto; 
 
II – da Carreira de Agente de Polícia Civil: 
 
a) 512 (quinhentos e doze) cargos de Agente de Polícia Classe Substituto; 
 
Art. 16. Ficam criadas e incluídas no Quadro Geral de pessoal do Estado, as 

seguintes funções gratificadas de Chefias de Investigação e Cartório: 
 
I – 136 (cento e trinta e seis) Chefias de Investigação; 
 
II –136 (cento e trinta e seis) Chefias de Cartório. 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 17. O enquadramento constitui direito pessoal dos servidores lotados no 

Quadro de provimento efetivo do Grupo Ocupacional Polícia Civil, que possuam o tempo 
de efetivo exercício na carreira a qual pertencem. 

 
Art. 18. O enquadramento busca organizar e distribuir os atuais servidores 

Policiais Civis, ocupantes do cargo de Escrivão e Agente de Polícia nas classes, observando 
os requisitos exigidos. 

Art. 19. O enquadramento dos servidores Policiais Civis ocupantes do Cargo 
de Delegado de Polícia Civil obedecerá aos seguintes critérios: 

 
I - Os atuais ocupantes da Classe Substituto passarão a integrar a 1ª Classe; 
 
II - Os atuais ocupantes da 1ª Classe passarão a integrar a 2ª Classe; 
 
III - Os atuais ocupantes da 2ª Classe Segunda passarão a integrar a 3ª 
Classe; 
 
IV - Os atuais ocupantes da 3ª Classe Segunda passarão a integrar a Classe 
Especial; 
 
V - Os atuais ocupantes da Classe Especial permanecem na mesma Classe. 
      
§ 1º Os atuais ocupantes do Cargo de Delegado de Polícia Classe Substituto 

que estejam cumprindo estágio probatório, não farão jus ao enquadramento previsto no 
Inciso I do §1º deste artigo. 

 
§ 2º Os efeitos financeiros do enquadramento previsto neste artigo serão 

implantados em favor dos servidores nas seguintes datas: 50% (cinqüenta por cento) do 
valor do acréscimo na remuneração do servidor em Maio de 2011; e, 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do acréscimo na remuneração do servidor em Outubro de 2011.  

 
Art. 20. O enquadramento dos servidores Policiais Civis ocupantes do Cargo 

de Escrivão de Polícia obedecerá aos seguintes critérios: 
  
I- Os atuais ocupantes da Classe Substituto passarão a integrar a 3ª Classe;  
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II- Os atuais ocupantes da 1ª Classe passarão a integrar a 2ª Classe; 
 
III- Os atuais ocupantes da 2ª Classe passarão a integrar a 1ª Classe; 
 
IV- Os atuais ocupantes das 3ª e 4ª Classes passarão a integrar a Classe 

Especial; 
 
V- Os atuais ocupantes da Classe Especial permanecem na mesma Classe. 
 
§ 1º Os atuais ocupantes do Cargo de Escrivão de Polícia Classe Substituto 

que estejam cumprindo estágio probatório, não farão jus ao enquadramento previsto no 
Inciso I deste artigo, e passarão a ocupar a 4ª Classe.    

 
§ 2º Os efeitos financeiros do enquadramento previsto neste artigo serão 

implantados em outubro de 2010 e maio de 2011, conforme anexo III. 

Art. 21. O enquadramento dos servidores Policiais Civis ocupantes do Cargo 
de Agente de Polícia obedecerá aos seguintes critérios: 

  
I - Os atuais ocupantes da Classe Substituto passarão a integrar a 3ª Classe; 
 
II - Os atuais ocupantes da 1ª Classe passarão a integrar a 2ª Classe; 
 
III - Os atuais ocupantes da 2ª Classe passarão a integrar a 1ª Classe; 
 
IV - Os atuais ocupantes das 3ª e 4ª Classes passarão a integrar a Classe 
Especial; 
 
V - Os atuais ocupantes da Classe Especial permanecem na mesma Classe. 

 
§ 1º Os atuais ocupantes do Cargo de Agente de Polícia Classe substituto 

que estejam cumprindo estágio probatório não farão jus ao enquadramento previsto no 
Inciso I deste artigo, e passarão a ocupar a 4ª Classe; 

 
§ 2º Os efeitos financeiros do enquadramento previsto neste artigo serão 

implantados em outubro de 2010 e maio de 2011, conforme anexo III.  
 

Art. 22. O enquadramento de que trata os artigos 19, 20 e 21 se estendem 
aos aposentados e pensionistas. 

 
Art. 23.  Os atuais servidores policiais civis ocupantes dos cargos de 

Agentes e Escrivães de Polícia serão enquadrados nos níveis para os quais estiverem 
habilitados, observados os requisitos exigidos nesta lei Complementar. 

 
Art. 24. O enquadramento busca organizar e distribuir os atuais servidores 

Policiais Civis nos respectivos níveis, observando o requisito temporal aliado à 
qualificação profissional comprovada através da pontuação exigida conforme anexo I desta 
Lei.  
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I - Caberá a Delegacia Geral de Policia Civil divulgar amplamente a 
convocação através de Portaria para que os Policiais Civis entreguem, no prazo 
estabelecido, todos os documentos constantes no Anexo I que comprovem sua qualificação 
Profissional; 

 
II - Caberá também a Delegacia Geral de Policia Civil:  
 
a) Divulgar oficialmente a distribuição dos servidores Policiais Civis nos 

referidos níveis, bem como a pontuação alcançada por cada servidor; 
 
b) Abrir prazo de 10 (dez) dias para recurso por parte dos servidores 

Policiais Civis a ser dirigido ao Delegado Geral de Polícia que terá o prazo de 20 (vinte) 
dias para divulgar a análise dos recursos.  

 
Parágrafo Único. O enquadramento nos níveis passará a vigorar a partir de 

abril de 2011. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 25. Ficam revogados, com a publicação da presente Lei Complementar, 
os seguintes dispositivos: Art. 59; Art. 60; Art. 61 e seus §§ 1º e 2º; Art. 64 e seus Incisos; 
Art. 65 e seu § único; Art. 67; Art. 71; Art. 72 e seus §§ 1º 2º e 3º;  Art. 73; Art. 74 e todos 
os seus §§ e Incisos; Art. 75; Art. 251; Art. 252; Art. 255 e seus incisos; Art. 256 e seus 
Incisos, e  o Art. 257 seus Incisos, da Lei Complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 
2004. 

 
Art. 26. O enquadramento nas classes dos servidores Policiais Civis  

previsto nesta Lei Complementar substituem as promoções de Classes referentes ao período 
de abril de 2005 a Abril de 2010.  

 
Art. 27. Os atuais ocupantes dos cargos de Fiscal de Trânsito terão sua 

remuneração no mesmo valor da parcela única concernente ao Agente de Polícia Civil 4ª 
classe. 

 
Art. 28. Os efeitos pecuniários desta Lei Complementar serão estendidos aos 

aposentados e pensionistas, dos cargos da Polícia Civil, bem como, dos cargos dos Fiscais 
de Trânsito. 

  
Art. 29. Ficam alterados os valores dos subsídios dos servidores policiais 

civis, passando a ser de acordo com os valores constantes dos Anexos III e IV desta Lei 
Complementar. 

 
Art. 30. Ficam alterados os valores das Gratificações de Chefia de 

Investigação e Chefia de Cartório, conforme o Anexo II desta Lei Complementar.  
 
Art. 31. Integram as Disposições Finais: 
 
I – Quadro de exigência para progressão de níveis dos Agentes e Escrivães 

de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (Anexo I). 
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II – Quadro de pontuação relativo à qualificação profissional a ser utilizada 
para progressão de níveis dos Agentes e Escrivães de Polícia Civil do Rio Grande do Norte 
(Anexo I). 

 
III - Quadro das funções de Direção, Chefia e Assessoramento da Polícia 

Civil do Estado (Anexo II). 
 
IV – Tabela da Parcela Única atribuída aos cargos da carreira, de 

provimento efetivo, da Polícia Civil (Anexo III e IV); 
 
Art. 32. As despesas decorrentes desta Lei Complementar ocorrerão à conta 

do Orçamento Geral do Estado, ficando sua implantação condicionada à adequação aos 
limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
Art. 33. A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 31 de março de 2010, 189º 

da Independência e 122º da República. 
 

 
WILMA MARIA DE FARIA 
Agripino Oliveira Neto 
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ANEXO I 
 
 

QUADRO DE EXIGÊNCIA PARA PROGRESSÃO DE NÍVEIS DOS AGENTES E 
ESCRIVÃES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O 
NÍVEL II 

60 PONTOS 

PROGRESSÃO DO NÍVEL II PARA O 
NÍVEL III 

120 PONTOS 

PROGRESSÃO DO NÍVEL III PARA O 
NÍVEL IV 

180 PONTOS 

PROGRESSÃO DO NÍVEL IV PARA O 
NÍVEL V 

240 PONTOS 

 
 
 
QUADRO DE PONTUAÇÃO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A SER 

UTILIZADA PARA PROGRESSÃO DE NÍVEIS DOS AGENTES E ESCRIVÃES DE 
POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
I – CURSOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO 
Até 08 horas 10 (dez) pontos 
Acima de 08 horas até 20 horas 15 (quinze) pontos 
Acima de 20 horas até 40 horas  20 (vinte) pontos 
Acima de 40 horas 30 (trinta) pontos 
 
 
II - CURSOS EXTERNOS OBTIDOS PELO SERVIDOR NAS ÁREAS OU TEMAS 
AFINS COM A SEGURANÇA PÚBLICA 
De 8 horas até 20 horas 08 (oito) pontos 
Acima de 20 horas até 30 horas 11 (onze) pontos 
Acima de 30 horas até 40 horas 14 (quatorze) pontos 
Acima de 40 horas até 50 horas 17 (dezessete) pontos 
Acima de 50 horas até 60 horas 20 (vinte) pontos 
Acima de 60 horas até 70 horas 23 (vinte e três) pontos 
Acima de 70 horas até 80 horas 26 (vinte e seis) pontos 
Acima de 80 horas 30 (trinta) pontos 
 
 
III – PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIA, PALESTRA, 
ENCONTRO, CONGRESSO, DEBATE, FÓRUM NAS ÁREAS OU TEMAS AFINS 
COM A SEGURANÇA PÚBLICA. 
Evento Estadual 05 (cinco) pontos 
Evento Regional/Nacional 10 (dez) pontos 
Evento Internacional 15 (quinze) pontos 
Palestrante 15 (quinze) pontos 
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IV – CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 160 
HORAS 
Especialização latu sensu   30 (trinta) pontos 
Mestrado 40 (quarenta) pontos 
Doutorado 50 (cinqüenta) pontos 
Pós- Doutorado 60 (sessenta) pontos 
 
V- PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS RECONHECIDOS E PUBLICADOS 
Autor 10 (dez) pontos 
Co-autor 05 (cinco) pontos 
Colaborador  03 (três) pontos 
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ANEXO II 
 

QUADRO DE VALORES DAS CHEFIAS DE INVESTIGAÇÃO E CARTÓRIO A 
PARTIR DE OUTUBRO DE 2010. 

QUADRO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO DA 
POLÍCIA CIVIL 

 
FUNÇÃO  QUANTIDADE VALOR R$ 

Chefia de investigação 250 600,00 
Chefia de Cartório 250 600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais – CONTRAG/GAC 

 

ANEXO III 
 

QUADRO DOS VALORES CORRESPONDENTES À PARCELA ÚNICA DEVIDA 
AOS TRABALHADORES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, 

INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE DELEGADOS, AGENTES E ESCRIVÃES DE 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

 
 
 

VALORES A PARTIR DE OUTUBRO/2010  
(DIFERENÇA ENTRE AS CLASSES 15%) 

 
CARGO 

PÚBLICO 
CLASSES 

NÍLVEL 
I 

NÍLVEL 
II 

NÍLVEL 
III 

NÍLVEL 
IV 

NÍLVEL 
V 

ESPECIAL 4.858,62 5.101,55 5.356,63 5.624,46 5.905,68 
1ª 

CLASSE 
4.224,88 4.436,13 4.657,93 4.890,83 5.135,37 

2ª 
CLASSE 

3.673,81 3.857,50 4.050,38 4.252,90 4.465,54 

3ª 
CLASSE 

3.194,62 3.354,35 3.522,07 3.698,17 3.883,08 

AGENTE 
DE 

POLÍCIA 
CIVIL 

4ª 
CLASSE 

2.777,93 2.916,83 3.062,67 3.215,80 3.376,59 

 
 
 

CARGO 
PÚBLICO 

CLASSES 
NÍLVEL 

I 
NÍLVEL 

II 
NÍLVEL 

III 
NÍLVEL 

IV 
NÍLVEL 

V 
ESPECIAL 4.858,62 5.101,55 5.356,63 5.624,46 5.905,68 

1ª 
CLASSE 

4.224,88 4.436,13 4.657,93 4.890,83 5.135,37 

2ª 
CLASSE 

3.673,81 3.857,50 4.050,38 4.252,90 4.465,54 

3ª 
CLASSE 

3.194,62 3.354,35 3.522,07 3.698,17 3.883,08 

ESCRIVÃO 
DE 

POLÍCIA 
CIVIL 

4ª 
CLASSE 

2.777,93 2.916,83 3.062,67 3.215,80 3.376,59 
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VALORES A PARTIR DE MAIO/2011 
(DIFERENÇA ENTRE AS CLASSES 20%) 

 
CARGO 

PÚBLICO 
CLASSES 

NÍLVEL 
I 

NÍLVEL 
II 

NÍLVEL 
III 

NÍLVEL 
IV 

NÍLVEL 
V 

ESPECIAL 5.760,32 6.048,33 6.350,75 6.668,29 7.001,70 
1ª 

CLASSE 
4.800,26 5.040,28 5.292,29 5.556,90 5.834,75 

2ª 
CLASSE 

4.000,22 4.200,23 4.410,24 4.630,75 4.862,29 

3ª 
CLASSE 

3.333,52 3.500,19 3.675,20 3.858,96 4.051,91 

AGENTE 
DE 

POLÍCIA 
CIVIL 

4ª 
CLASSE 

2.777,93 2.916,83 3.062,67 3.215,80 3.376,59 

 
 
 

CARGO 
PÚBLICO 

CLASSES 
NÍLVEL 

I 
NÍLVEL 

II 
NÍLVEL 

III 
NÍLVEL 

IV 
NÍLVEL 

V 
ESPECIAL 5.760,32 6.048,33 6.350,75 6.668,29 7.001,70 

1ª 
CLASSE 

4.800,26 5.040,28 5.292,29 5.556,90 5.834,75 

2ª 
CLASSE 

4.000,22 4.200,23 4.410,24 4.630,75 4.862,29 

3ª 
CLASSE 

3.333,52 3.500,19 3.675,20 3.858,96 4.051,91 

ESCRIVÃO 
DE 

POLÍCIA 
CIVIL 

4ª 
CLASSE 

2.777,93 2.916,83 3.062,67 3.215,80 3.376,59 
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ANEXO IV 
 

QUADRO DOS VALORES CORRESPONDENTES À PARCELA ÚNICA DEVIDA 
AOS TRABALHADORES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, 

INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE DELEGADOS, AGENTES E ESCRIVÃES DE 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

VALORES A PARTIR DE OUTUBRO/2010  
 
 

CATEGORIA NÍVEL I 

DELEGADO ESPECIAL R$ 17.237,00 

DELEGADO 3ª CLASSE R$ 15.120,00 

DELEGADO 2ª CLASSE R$ 13.263,00 

DELEGADO 1ª CLASSE R$ 11.643,00 

DELEGADO SUBSTITUTO R$ 9.185,40 
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