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1. OBJETIVO 

O objetivo desta política é orientar a execução das práticas de Cargos e Salários do Instituto 

Sócrates Guanaes, bem como estabelecer uma política efetiva e eficaz para o gerenciamento de 

pessoas das unidades geridas pelo ISG.  

O plano é baseado em critérios objetivos de desempenho, que contribuirão para a retenção de 

talentos e o alcance da excelência em gestão, tendo como principais diretrizes: 

 Contribuir para a transparência no processo de gestão de pessoas; 

 Estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores, bem como a transmissão de 

conhecimento entre as diversas equipes multifuncionais; 

 Fomentar a cultura de meritocracia e gestão por resultados; 

 Valorizar práticas gerenciais que fortaleçam o crescimento profissional; 

 Estimular cultura institucional humanizada que respeite os valores dos colaboradores; 

 Colaborar na divulgação dos objetivos e meios de atuação da(s) unidade(s) gerida(s) pelos 
ISG relativos à sua responsabilidade social como unidade prestadora de serviços de saúde que 
a população precisa e merece. 
 

2. PREMISSAS 

As regras dispostas na  presente política se aplicam a todos os colaboradores do Instituto 

Sócrates Guanaes – ISG 

O plano salarial, obrigatoriamente, deverá levar em consideração a capacidade financeira e 

equilíbrio orçamentário do ISG, bem como seus respectivos contratos de gestão, podendo ser 

oriundos de relações contratuais, convênios ou outras avenças firmadas com órgãos públicos ou 

empresas privadas. 

 

3. DEFINIÇÃO 

ISG: Instituto Sócrates Guanaes; 

GP: Gestão de Pessoas; 

GRUPO SALARIAL: Dentro da estrutura salarial são estabelecidos os grupos de cargos 

organizados pelos níveis de exigências, de responsabilidades, complexidade e liberdade de ação 



 

GESTÃO DE PESSOAS 

POP – ROTINA DA POLÍTICA DE CARGOS E SALÁRIOS 

Elaborado em: 

01/01/2016 

Elaborado por:                                           Revisado por: 

Priscila e Alexandra                                    Gisele Pedrosa                                

 

obtida na avaliação, que os tornam iguais ou semelhante, permitindo-lhes a mesma 

remuneração; 

FAIXA SALARIAL: determina o limite inicial e final do salário a ser pago para cada grupo 

salarial. A faixa salarial e composta por steps salariais definidos como 70%, 90%, 100%, 110% e 

120%, onde 100% representa a mediana de mercado; 

CHA: Conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes; 

CARGOS: É o nome que designa à posição que o colaborador ocupa na instituição; 

FUNÇÕES: É um conjunto de atribuições do cargo.  

 

4. DESCRIÇÃO CARGOS E SALÁRIOS  

4.1.1. O cargo refere-se ao que se designa à posição que o colaborador ocupa na instituição em 

relação às tarefas a serem desempenhadas, o qual é definido estrategicamente na busca da 

eficiência da organização. A análise de um cargo e sua descrição são formas de auxiliar na 

contratação do empregado dentro do perfil desejado do Instituto Sócrates Guanaes conforme 

previsto no Regulamento de Seleção e Admissão de Pessoal. 

4.1.1.2 A função refere-se ao conjunto de tarefas atribuídas ao cargo sendo subdividida em: 

I.  Descrição Sumária - descreve de forma sucinta as principais atribuições do cargo; 

II. Atribuições - descreve de forma detalhada, todas as atividades que o colaborador realiza; 

III. Requisitos básicos da função - define o mínimo indispensável de formação e conhecimentos 

para o exercício de cada função. 

 

4.1 PROGRESSÃO CARGOS E SALÁRIOS 

4.2.1.1 Progressão Salarial no Instituto Sócrates Guanaes poderá acontecer através de:  

4.2.1.2 Reajustes Coletivos: são aqueles concedidos por determinação da instituição para 

recompor o efeito da inflação sobre os salários, conforme negociação com os sindicatos dos 

empregados. 
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4.2.1.3 Reajustes/alterações individuais: são aqueles que visam à recompensa financeira do 

colaborador, através de um aumento real de salários e podem ser por: 

i. Enquadramento: o reajuste por enquadramento pode ser concedido ao colaborador que 

estiver com seu salário defasado, por razões de alteração no mercado salarial, em relação ao 

valor inicial do novo cargo ocupado. O percentual para o enquadramento limitado a 20%. 

ii. Mérito: visa reconhecer o desempenho individual do colaborador, acima do esperado, 

considerando a Avaliação de Desempenho periódica.   

iii. Promoção: é aquele concedido ao colaborador que estiver efetivamente exercendo atividades 

que exijam maior conhecimento técnico, experiência, e habilidades específicas, passando a 

ocupar um cargo de maior responsabilidade e complexidade de função. O percentual para a 

concessão de promoção está limitado a 20%. Nos casos em que este percentual for insuficiente 

para atingir o limite inferior da nova faixa salarial, poderão ser concedidos reajustes 

complementares, até atingir este limite, a cada 90 dias, sempre com o percentual máximo de 

20%. 

iv. Transferência de cargo: visa o aproveitamento interno dos colaboradores e a formação de 

mão de obra multifuncional, ocorrendo para um cargo do mesmo nível na execução de tarefas de 

complexidades, experiências e responsabilidades diferentes, no entanto sem a alteração do 

grupo salarial. 

v. Alteração de carga horária: ocorre quando há necessidade de se aumentar à jornada de 

trabalho do colaborador. O percentual de reajuste salarial será proporcional à nova carga horária 

mensal. 

vi. Gratificação: É destinada aos funcionários encarregados de chefiar/liderar uma equipe ou 

setor. Como gratificação à função exercida, paga-se um adicional no salário de acordo com a 

complexidade da função assumida. A permanência do funcionário na função gratificada é 

determinada pelo seu desempenho e pela necessidade institucional. Desse modo, a qualquer 

momento, o funcionário pode ser realocado em sua função original. 
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Tabela I - Tipos de enquadramentos de plano de cargos e salários:  

*TIPOS: REQUISITOS DE ACESSO: 

Mérito: 

 

a) elegibilidade – Tempo no cargo de no mínimo de 

um (1) ano, e Avaliação de desempenho em comitê 

multidisciplinar com o mínimo 03 profissionais; 

b) Concedido aos colaboradores que apresentarem 

durante 06 meses de atividades, o desempenho 

individual avaliado como acima do esperado; 

 

Enquadramento: 

 

a) Concedido ao colaborador que possuem salário 

defasado, por razões de alteração no mercado 

salarial, em relação ao valor inicial do novo cargo 

ocupado. O percentual para o enquadramento está 

limitado a 20% do valor de salário base,  a cada 90 

dias. 

Promoção:  
a) Concedido ao colaborador que estiver 

efetivamente exercendo atividades que exijam 

maior conhecimento técnico, experiência, e 

habilidades específicas, passando a ocupar um 

cargo de maior responsabilidade e complexidade 

da função. 

b) O percentual para promoção está limitado a 20% 

do valor de salário base, a cada 90 dias. 

Transferência de cargo:  a) Concedido ao colaborador às vagas internas 

para o aproveitamento interno e a formação de mão 

de obra multifuncional, ocorrendo para um cargo do 

mesmo nível na execução de tarefas de 

complexidades, experiências e responsabilidades 

diferentes, no entanto sem a alteração do grupo 

salarial. 

Alteração de carga horária:  a) Quando há necessidade de se aumentar à 

jornada de trabalho do colaborador. O percentual 

de reajuste salarial será proporcional à nova carga 

horária mensal, respeitando o limite legal previsto 

na legislação.  
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Gratificação  a) O percentual de gratificação está limitado a 

30% do valor de salário base. 

 

4.2 SALÁRIOS 

I. Salário Base: o salário base mensal dos trabalhadores tem como referencial básico o valor 

determinado pelo sindicato e/ ou convenções coletivas de cada categoria, que anualmente 

determina o valor mínimo a ser pago. 

 

II. Salário de Admissão: como regra o colaborador do ISG é contratado com o salário base que 
corresponde ao primeiro grau da faixa salarial estabelecida para o seu nível do seu cargo. Em 
situações excepcionais, decorrentes de conjuntura de mercado ou características especiais do 
profissional e/ou cargo, poderá haver avaliação para contratação em faixa salarial distinta. 
 

III. Tabela Salarial: compreende a estrutura de cargos com seus respectivos salários, distribuídos 

em faixas de acordo com os níveis dos cargos. 

 

IV. Nível salarial: é o valor que expressa o salário base do nível estabelecido na hierarquia do 

cargo. 

 

V. Faixa salarial: é um conjunto dos valores salariais, dentro do mesmo nível de cargo, que 

expressa à amplitude que este cargo pode alcançar em termos salariais. No ISG temos três 

faixas. 

4.2.1.1 A política salarial do Instituto Sócrates Guanaes terá seus salários administrados por 

níveis que são posicionados em uma tabela salarial, com critérios definidos de ingresso e com a 

possibilidade de movimentação e enquadramento em níveis. 

4.2.1.2 As alterações das remunerações deverão ocorrer sempre no primeiro dia do mês 

subsequente para evitar conflito do processamento da folha de pagamento.  

4.3.1 Composição da Estrutura de Cargos e Funções. 

4.3.1.1 A Estrutura dos Cargos e Funções é definida em três cargos amplos vinculados aos 

respectivos grupos ocupacionais, a saber: Nível Superior, Nível Técnico e Nível Médio. 

4.3.1.2 Todas as funções são descritas e avaliadas, conforme o grau de complexidade e 

responsabilidade, classificadas em classes, levando-se em consideração a comparação com os 
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valores salariais identificados em pesquisa de mercado, sendo que cada classe contém 03 níveis 

salariais (I, II e III). 

Tabela II - Distribuição dos níveis dos cargos médio, técnico e superior: 

Cargos: Salario Base* Nivel I Nivel II Nivel III 

Médio R$1.200,00 Percentual de 15% Percentual de 25% Percentual de 35% 

Técnico R$1.500,00 Percentual de 15% Percentual de 25% Percentual de 35% 

Superior R$ 2.500,00 Percentual de 15% Percentual de 25% Percentual de 35% 

*Salários meramente ilustrativos. 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

5.1 Os cargos e salários devem estar de acordo com o perfil de contribuição, fatores de 

avaliação e posicionamento estratégico do ISG.  

5.2 O ISG busca criar e manter uma estrutura de remuneração adequada, de forma a atrair, 

motivar e reter seu quadro de pessoal com intuito de propiciar remuneração aos colaboradores, 

de acordo com o trabalho e considerando as exigências e responsabilidades da função que 

desempenham, as quais são apuradas e acompanhadas, através da Descrição de Cargo e 

Avaliação de Desempenho. 

5.3 O ISG tem como premissa remunerar seus colaboradores com base nos valores e práticas 

salariais de mercado, assegurando a consistência interna e externa dos salários, promovendo, 

sempre que necessário seu colaborador, respeitando o lastro financeiro.  
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Liderança imediata: 

6.1.1 Solicitar as alterações à área de gestão de pessoas para alteração de enquadramento 

conforme apresentação de avaliação de desempenho dos últimos de 06 meses; 

6.1.2 Elaborar CI–Comunicado Interno, justificando o enquadramento de alteração devidamente 

validado junto à direção da unidade; 

6.2 Diretorias da Área: 

6.2.1 Aprovar as alterações que demandem aumentos salariais conforme lastro financeiro;  

6.2.2 Acompanhar e cobrar de seus gestores quanto ao plano de cargos e salários de forma a 

todos seguirem corretamente as ações descritas nesta politica.   

6.3. GP (Gestão de Pessoas): 

6.3.1 Receber a avaliação de desempenho devidamente validada pela liderança imediata, 

juntamente com a CI – Comunicado Interno de autorização da Diretoria;  

6.3.3 Orientar as áreas quanto às datas de alterações salarias para primeiro dia do mês 

subsequente.  

6.3.4 Atualizar os salários bases conforme as convenções coletivas seguidas em cada realidade 

anual.  

7. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

Os casos não previstos nesta política serão analisados pela Gerência Corporativa de Gestão de 

Pessoas que emitirá parecer para a decisão da Superintendência Executiva e Superintendência 

Técnico-Científica. 

Os benefícios celebrados para os colaboradores serão conforme os previstos na legislação, 

sendo eles transportes e alimentação.  

Como diferencial de atratividade para a contratação e manutenção dos seus colaboradores, o 

ISG poderá, uma vez ao ano, realizar a atualização da estrutura de cargos e salários. Para tanto 

poderá se utilizar de pesquisa salarial de mercado como referencial comparativo para ajustes, 
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quando houver necessidade. As recomendações de quaisquer alterações serão 

impreterivelmente submetidas para a decisão das Superintendências e aprovação final do 

CONAD. 


