


Objetivo

metodologia

Etapa 1

Etapa 2



Redimensionamento dos perfis necessários para a Universidade:

Análise 412 funções



Agrupamento de funções em grandes eixos profissionais:



Classificação e Requalificação das funções:

requalificação

agrupadas

Funções específicas



Função única, multiocupacional:

função única
PROFISSIONAL DE APOIO AO 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (PAEPE)

maior 
flexibilidade e dinamismo



principais características 

de forma ampla 

um referencial
centrado na capacitação das pessoas 

sua capacitação 
para desempenhá-la;



As principais características da função única multiocupacional são 
(PONTES, 2010): 

aglutinar várias 
atividades o maior número possível de 
níveis

A definição de cada nível não é por atividade requisitos
maturidade qualificação na competência esperada do colaborador 

qualificação
escolaridade, a experiência, conhecimentos específicos e habilidades

desenvolvem e crescem nos níveis de complexidade
mais importantes e mais complexas



Profissional de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão (PAEPE)

Funções específicas, de segmento 
superior, médio e fundamental

Profissional 
Para Assuntos  
Universitários

Profissional da 
Arte, Cultura e 
Comunicação

Profissional 
para Assuntos 

Administrativos

Profissional de 
Apoio Técnico

Profissional da 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Profisisonal da 
Educação 

Infantil



Trajetória da Função Única – PAEPE:

oito níveis de complexidade,

somatório de fatores 



I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Função PAEPE
Maior exigência de conhecimentos técnicos 

especializados em atividades relacionadas aos 
processos mais complexos da organização

Maior exigência de conhecimentos técnicos em 
atividades técnicas e especializadas

Exigência de conhecimentos e experiência em 
atividades operacionais e de apoio técnico



Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V Nível VI Nível VII Nível VIII

Atribuição Geral 

da Função

Executar tarefas operacionais, 

administrativas ou/e de apoio 

técnico, específicas e 

rotineiras, características de 

sua área de atuação, com base 

em instruções e procedimentos 

detalhados e padronizados, 

sob supervisão constante  e 

acompanhamento  de seu 

superior imediato para a 

execução das tarefas.

Executar e desenvolver tarefas 

operacionais, administrativos 

ou/e de apoio técnico, 

específicas e rotineiras, 

características de sua área de 

atuação, com base em 

procedimentos pré-definidos, 

sob supervisão direta e 

orientação  de seu superior 

imeditado para a solução de 

situações mais difíceis.

Executar e desenvolver tarefas de 

nível técnico, com  base em 

padrões pré-definidos, 

característicos de sua área de 

atuação. Atuar sob supervisão 

direta e acompanhamento na 

execução das tarefas mais difíceis. 

Acompanhar a realização projetos 

ou estudos  relacionados à sua 

área de atuação.

Executar, desenvolver e organizar 

tarefas de nível técnico, com  base 

em padrões pré-definidos, 

característicos de sua área de 

atuação. Atuar sob supervisão 

direta e orientação para a solução 

de situações mais difíceis. 

Contribuir em projetos ou estudos  

relacionados à sua área de 

atuação.

Executar, desenvolver, organizar e 

planejar tarefas de nível técnico 

ou especializadas, com  base em 

padrões pré-definidos, 

característicos de sua área de 

atuação, sob supervisão indireta e 

mais voltada a problemas 

inusitados. 

Participar de projetos ou estudos  

relacionados à sua área de 

atuação.

Executar e desenvolver tarefas 

complexas e especializadas, que 

exigem um conhecimento formal 

superior dentro da sua área de 

atuação. Atuar sob orientação 

geral de um superior imediato. 

Contribuir para o planejamento, 

a organização e o 

aperfeiçoamento das atividades 

e dos processos de trabalho 

desenvolvidos na sua área. 

Participar de projetos ou 

estudos relacionados à sua área 

de atuação.

Executar, desenvolver, organizar e 

planejar tarefas complexas e 

especializadas, que exigem um 

conhecimento formal superior e 

especializado dentro da sua área de 

atuação. Atuar sob orientação, 

mediante demanda. Participar 

ativamente do planejamento, da 

organização e do aperfeiçoamento 

das atividades e dos processos de 

trabalho desenvolvidos na sua área. 

Participar e desenvolver de projetos 

ou estudos relacionados à sua área 

de atuação.

Executar, desenvolver, organizar, 

planejar e coordenar tarefas 

complexas e especializadas, que 

exigem um conhecimento formal 

superior e altamente 

especializado dentro da sua área 

de atuação. Atuar sob diretrizes 

gerais. Participar nas decisões. 

Realizar o planejamento, a 

organização e o aperfeiçoamento 

das atividades e dos processos 

de trabalho desenvolvidos na sua 

área. Coordenar projetos e 

estudos relacionados à sua área 

de atuação.

Requisitos 

Escolaridade 

Ingresso

O ingresso nesse nível de 

complexidade da função se 

dará somente para um número 

restrito de perfis, em 

determinadas áreas de 

atuação da Universidade

O ingresso nesse nível de 

complexidade da função se 

dará somente para um número 

restrito de perfis, em 

determinadas áreas de 

atuação da Universidade

Ensino médio ou técnico completo, 

ou superior em andamento 

relacionado à área de atuação (a 

depender dos requisitos do perfi l  e 

da área de atuação)

Ensino médio ou técnico completo, 

ou superior em andamento 

relacionado à área de atuação (a 

depender dos requisitos do perfi l  e 

da área de atuação)

Ensino médio ou técnico completo, 

ou superior em andamento 

relacionado à área de atuação (a 

depender dos requisitos do perfi l  e 

da área de atuação)

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo e pós-

graduação lato ou stricto sensu, na 

área de atuação

Ensino Superior Completo e pós-

graduação lato ou stricto sensu, 

na área de atuação

Requisitos 

Conhecimentos 

Adicionais

Conhecimentos específicos 

necessários para o perfi l , 

noções de informática, a 

depender da área de atuação

Conhecimentos específicos 

necessários para o perfi l , 

noções de informática, a 

depender da área de atuação

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico ou técnico) 

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico ou técnico) 

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico ou técnico) 

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico, técnico ou avançado) 

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico, técnico ou avançado) 

A depender da área de atuação: 

Conhecimentos de informática 

(básico ou domínio específico); 

conhecimento de inglês (noções, 

básico, técnico ou avançado) 

Abrangência de 

Atuação
Equipe local Equipe local Intra e Inter equipes Intra e Inter equipes Intra e Inter equipes

Intra e Inter equipes, entre 

diferentes áreas de negócio

Intra e Inter equipes, entre 

diferentes áreas de negócio e entre 

instituições

Intra e Inter equipes, entre 

diferentes áreas de negócio e 

entre instituições, nacionais e 

internacionais

Nível de 

Estruturação 

das Atividades

Alto nível de padronização, 

estruturação e rotina

Alto nível de padronização, 

estruturação e rotina

Pode variar, dependendo da área 

de atuação, de médio a alto nível 

de padronização, estruturação e 

rotina

Pode variar, dependendo da área 

de atuação, de médio a alto nível 

de padronização, estruturação e 

rotina

Pode variar, dependendo da área 

de atuação, de médio a alto nível 

de padronização, estruturação e 

rotina

Médio nível de padronização, 

estruturação e rotina

Baixo nível de padronização, 

estruturação e rotina
Atuação sob demanda

Tratamento da 

Informação
Coleta e divulgação

Coleta, divulgação e 

organização
Coleta, divulgação e organização

Coleta, divulgação, organização e 

sistematização

Coleta, divulgação, organização e 

sistematização

Coleta, divulgação, organização 

sistematização e análise

Coleta, divulgação, organização 

sistematização, análise e 

proposição.

Coleta, divulgação, organização 

sistematização, análise, 

proposição, avaliação e 

devolutiva

Grau de 

Supervisão
Supervisão direta e constante Supervisão direta e orientação

Supervisão direta e 

acompanhamento
Supervisão direta e orientação Supervisão indireta e orientação Sob orientação Orientação sob demanda

Orientação sob demanda e 

participação nas decisões

Características 

relacionais

Trabalho realizado em equipe, 

que exige capacidade de 

comunicação e empatia

Trabalho realizado em equipe, 

exige capacidade de 

comunicação e empatia e 

maior autonomia

Trabalho realizado em equipe, 

exige capacidade de comunicação 

e de empatia

Trabalho realizado em equipe, 

exige capacidade de comunicação 

e de empatia

Trabalho realizado em equipe e/ou 

individualmente, exige maior 

iniciativa e autonomia 

Trabalho realizado em equipe 

e/ou individualmente, exige 

maior iniciativa e autonomia

Trabalho realizado em equipe e/ou 

individualmente, exige maior 

iniciativa, autonomia e criatividade

Trabalho realizado em equipe 

e/ou individualmente, exige 

maior iniciativa, autonomia, 

criatividade, comunicação e 

poder de negociação

Requisitos de 

Acesso
Não se aplica

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: 

anos de experiência no nível 

anterior e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: anos 

de experiência no nível anterior 

e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: anos 

de experiência no nível anterior 

e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: anos 

de experiência no nível anterior 

e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: 

anos de experiência no nível 

anterior e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: anos 

de experiência no nível anterior 

e/ou

Critérios a serem definidos  a 

depender da área de atuação: 

anos de experiência no nível 

anterior e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

cursos específicos na área de 

atuação e/ou

requisito de escolaridade 

formal
requisito de escolaridade formal requisito de escolaridade formal requisito de escolaridade formal requisito de escolaridade formal requisito de escolaridade formal requisito de escolaridade formal

Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão



Níveis verticais de crescimento 

Funções Específicas de Segmento Superior 

não 
está necessariamente relacionada

complexidade definida 



criação do sistema 
de diferenciação da função única nos seus diferentes níveis

faixas de referências 
verticais e horizontais.

Remodelação da tabela salarial atual 
vertical e horizontal

manter valores iniciais e a amplitude 







função única PAEPE 
mesmo perfil abrangente

profissionais que atuam em atividades de apoio 
ao ensino, pesquisa e extensão 

adaptação nova configuração

respeitar a correlação 
função enquadramento



especificidade
identificação dos eixos profissionais 

Exemplo 1 – PAEPE + Funções Específicas de Segmento Superior



Exemplo 2 – PAEPE + Profissional para Assuntos Administrativos

agrupadas

Ex: Técnico em Administração



Camada I – Atribuições descritas em 
relação ao Nível de Complexidade

Camada II – Atribuições descritas em 
relação ao Eixo Profissional

Camada III – Atribuições 
descritas em relação ao Perfil 

Específico



Função PAEPE III

Atribuições da 
Função

Executar e desenvolver tarefas de nível técnico, com base em padrões pré-definidos, 
característicos de sua área de atuação. Atuar sob supervisão direta e acompanhamento 
na execução das tarefas mais difíceis. Acompanhar a realização projetos ou estudos 
relacionados à sua área de atuação.

Eixo Profissional Profissional para Assuntos Administrativos

Atribuições do 
Eixo Profissional

Executar atividades voltadas ao apoio técnico administrativo, que envolvem o controle e 
registro das atividades, a análise e a classificação de documentos, o levantamento de 
dados e informações para elaboração de relatórios, observando-se os dispositivos legais e 
normas internas. Executar quaisquer outras atividades correlatas.

Perfil Profissional Técnico em Administração

Atribuições do 
Perfil Profissional

1) Efetuar levantamento de informações, dados e legislações pertinentes, dando-lhes tratamento 
técnico, visando subsidiar relatórios ou trabalhos específicos de sua área de atuação.

2) Manter registros, catálogos e arquivos de dados, para confecção de relatórios, instrução de processos 
e ofícios.

3) Manter fluxo de informações com outras áreas relacionadas à sua, para assegurar o cumprimento 
normal das rotinas de trabalho dentro dos dispositivos legais e normas internas.

4) Elaborar relatórios, demonstrativos e registros diversos, conforme procedimentos pré-estabelecidos.

5) Preparar fichas, formulários, apostilas e demais materiais e documentos a serem utilizados pela área.



Requisitos de 
Qualificação 
Profissional

Crescimento 
Vertical

Crescimento 
Horizontal P

o
lí

ti
ca
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e

 C
re

sc
im

e
n

to

Política de Pessoal



 Definição de mecanismos para o crescimento 
horizontal e vertical na Carreira

Promoção Horizontal na Carreira 

passagem do funcionário de uma referência salarial para outra 
imediatamente acima mesma faixa de nível de 
complexidade

Promoção Vertical na Carreira 

mudança do nível de 
complexidade na mesma função de enquadramento e eixo profissional

níveis crescentes



Promoção Horizontal na Carreira 

do Processo de 
Avaliação de Desempenho

Avaliação de Desempenho

É a ferramenta que pode apoiar o crescimento horizontal e vertical na 
Carreira, através do ganho de referências.



Interstício de 3 anos –

interstício de 3 anos

, para todos

A partir da ocorrência do ganho
concorrer novamente após 3 anos

resultados nas 03 últimas avaliações, incluindo a que está em 
curso

desempenho médio a partir de 
75% 



Avaliação de Desempenho

modificações e 
adaptações 



Avaliação de Desempenho

modificações

de indicadores de 
comportamentos observáveis maior objetividade 

Redução do número de competências
13 competências 

superior imediato escolher somente 7 dentre 
essas 13 competências descritas

questão
avaliação da escolaridade formal

Adaptação de um formulário ocupantes de funções 
gratificadas

Exclusão interavaliadores



Avaliação de Desempenho
Mudança para 4 conceitos

o conceito que se 
aplica ao item avaliado 

nota

PARÂMETROS SUGERIDOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO Assinalar

Ausência de evidência do comportamento esperado 1

Presença esporádica do comportamento esperado 2

Presença rotineira do comportamentos esperado 3

Presença marcante e constante do comportamento esperado, com domínio e 
utilização da competência avaliada

4



Avaliação de Desempenho

Regras modificadas e criadas:

A Avaliação de Desempenho e a Avaliação de Escolaridade Formal 
consideradas conjuntamente 

dependerá

Estágio Probatório -

após concluído o Estágio 
Probatório

A exclusão dos interavaliadores peso das notas obtidas por 
tipo de avaliação



Avaliação de Desempenho

Regras modificadas e criadas:

Mudança do critério avaliador de 
equipe e superior imediato de um mesmo funcionário

Mantida a regra não
20% Superior Imediato. 

excluída Avaliação de Equipes

regra de desempate na classificação final
tempo de trabalho na Unidade

o tempo de trabalho na Unicamp



Avaliação de Desempenho

Regras modificadas e criadas:

normalização das notas

classificação final blocos de 
nível de complexidade

CSAs formadas por unidades diferentes
por Unidade

desmembramento de órgãos 



Avaliação de Desempenho

Regras modificadas e criadas:

Distribuição dos recursos para o processo avaliatório

serão distribuídos proporcionalmente a folha de pagamento

distribuição

No mínimo 70% do total de recursos de uma CSA deverá
Avaliação de 

Desempenho;

30% do total de recursos de uma CSA poderá
crescimento vertical ou horizontal na Carreira, que poderá também ocorrer 
em decorrência da conclusão de escolaridade formal



Avaliação de Desempenho

Avaliação da Escolaridade Formal

conclusão de escolaridade formal durante o 
processo avaliatório

uma questão opcional

possibilidade de ganho de referências pela 
escolaridade concluída



Avaliação da Escolaridade Formal

questão opcional
somar até mais 1 ponto na nota final, desde que o funcionário obtenha um 
aproveitamento a partir de 75% nas 3 últimas avaliações, incluindo a que está em curso,

Questão Opcional – Quanto à escolaridade formal obtida pelo funcionário, avalie seu impacto no
desempenho observado. A alternativa assinalada corresponderá a um ganho específico de pontos que
serão somados à nota final obtida pelo funcionário na Avaliação de Desempenho.

1) A formação obtida pelo funcionário atende às necessidades ou objetivos estratégicos da
Área/Setor/Depto/Unidade em que ele atua e seu desempenho reflete uma maior
capacidade de entrega em suas atividades a partir dessa formação.

Acréscimo de 1 
ponto na nota 

final
2) A formação obtida pelo funcionário não se relaciona diretamente às necessidades ou

objetivos estratégicos da Área/Setor/Depto/Unidade em que ele atua, mas seu
desempenho reflete uma maior capacidade de entrega em suas atividades a partir dessa
formação.

Acréscimo de 0,5 
ponto na nota 

final

3) A formação obtida pelo funcionário atende às necessidades ou objetivos estratégicos da
Área/Setor/Depto/Unidade em que ele atua, mas seu desempenho não reflete uma
maior capacidade de entrega em suas atividades.

Acréscimo de 
0,25 ponto na 

nota final

4) A formação obtida pelo funcionário não se relaciona com as necessidades ou objetivos
estratégicos da Área/Setor/Depto/Unidade em que ele atua, e seu desempenho não
reflete uma maior capacidade de entrega em suas atividades.

Não haverá 
acréscimo de 
pontos à nota 

final



Avaliação da Escolaridade Formal

Avaliar a pertinência da escolaridade para a função para ganho de referências 

avaliar a pertinência para fins de 
ganho de referência

ganho dependerá dos resultados das 3 últimas 
avaliações de desempenho do funcionário, incluindo a que está em curso 

existência de recursos 

Promoção vertical 
mudança no seu padrão de desempenho 

recurso
descontado do percentual destinado para essas promoções na 

Avaliação de Desempenho.

Promoção horizontal
mudança no seu padrão de desempenho mesmo nível de 

complexidade em que se encontra, ganhos de referências 
no eixo horizontal. recurso descontado do 
percentual destinado para essas promoções na Avaliação de Desempenho.



Avaliação da Escolaridade Formal

quantidade de referências

não será determinada 
previamente

Unidade analisar a pertinência
propor o ganho de referências



Exemplo 3 - Função Atual: 

Renomeação da função

Crescimento Vertical através da Avaliação de Desempenho 

Análise da Unidade

Nova função 



Parâmetros a serem considerados nessa análise

Aproveitamento do desempenho 

Relação da escolaridade atividades desempenhadas 

Impacto da certificação
impacto é positivo se houve mudança no 

desempenho das atividades técnico

comportamental



Avaliação da Escolaridade Formal

Tipos de certificações obtidas



Avaliação da Escolaridade Formal

escolaridade formal também deverá atender 
aos seguintes critérios:

Corresponder cada tipo de escolaridade obtida 

especializações cursos 
realizados pela USP, UNICAMP, UNESP IGC

maior ou igual a 3
ano de ingresso 

um certificado por vez

certificados obtidos a partir de 2003
assumir atividades num nível de 

complexidade maior (promoção vertical)

interstício 
de 3 anos para cada curso concluído



 Definição de mecanismos para o crescimento 
horizontal e vertical na Carreira

Promoção Vertical na Carreira 

mudança do nível de 
complexidade na mesma função de enquadramento e eixo profissional

níveis crescentes

poderá ganho 
de referência, a depender dos recursos disponíveis na Unidade.  



Promoção Vertical na Carreira 

A promoção vertical poderá ocorrer das seguintes formas:

Processos de promoção vertical 
existência de vaga e de recurso para tal
divulgados

divulgação interna toda a Universidade 

todos os requisitos necessários 

prova escrita;

resultados deverão ser tornados públicos 



Promoção Vertical na Carreira 

A promoção vertical poderá ocorrer das seguintes formas:

Indicação da Unidade para promoção vertical na Carreira

existindo vaga e recurso para tal

Mudança de nível após alcançar o “teto” 
continuidade ao seu crescimento 

Resultado de conclusão de escolaridade formal

processo seletivo externo



Regras de Transição Para a Nova Estrutura da Carreira

transição nova estrutura 

no nível de complexidade 
mais favorável

pela análise da situação mais 
favorável de enquadramento




