


1. DO REGULAMENTO

O quadro de pessoal do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP 
será composto por funcionários que exerçam atividades de gestão financeira, infraestrutura geral, 
marketing, recursos humanos e apoio acadêmico. A seleção, contratação, enquadramento e de-
missão ocorrerão conforme Plano de Cargos e Salários da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP. 
A supervisão das equipes, capacitação e planejamento do treinamento do corpo Técnico-Admi-
nistrativo ficarão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria Administrativa.

Este documento é um instrumento regulador da estrutura definida no Plano de Cargos e Salários 
da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP e contém os procedimentos a serem observados por 
toda a Organização.

2. DOS OBJETIVOS

O objetivo central deste trabalho é o de atender às necessidades imediatas e futuras da IES em 
termos de:

a) Estabelecer política salarial justa e competitiva com base nos fatores internos correlaciona-
dos a valores de mercado e elaborar normas que assegurem um tratamento equitativo;

b) Determinar estruturas salariais capazes de reterem seus profissionais e de atrair colabora-
dores para atividades específicas;

c) Elaborar perfis de cargos que representem efetivamente a atual estrutura organizacional 
do IGESP, mas já sinalizando a evolução desejada do perfil dos cargos, e propiciando análises 
para seu uso em outros objetivos de Recursos Humanos;

d) Definir mais claramente as responsabilidades básicas de cada cargo na organização;

e) Determinar os valores relativos dos cargos e estabelecer um equilíbrio interno sem distor-
ções salariais, de acordo com as referências de mercado;

f) Harmonizar os interesses econômico-financeiros da organização com os interesses de cres-
cimento e qualidade de vida de seus colaboradores;

g) Criar condições para realizar investigações periódicas sobre práticas de remuneração e 
procedimentos de Recursos Humanos, nos locais onde a Empresa atua e compete;

h) Racionalizar a estrutura organizacional;

i) Possibilitar redução / simplificação da estrutura organizacional;

j) Servir de base para evolução qualitativa e propiciar a ascensão profissional dos colaborado-
res, através do Plano de Carreiras e de suas capacitações.

3. DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Cabe à Diretoria de Recursos Humanos, a responsabilidade de administrar, manter atualizadas e 
controlar as ações a seguir descritas, zelando pela efetiva observação das Políticas e Procedimen-
tos do Plano de Cargos e Salários.

4. DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

O Plano de Cargos e Salários de níveis Gestores, Técnicos, Administrativos e Operacionais é com-
posto das seguintes ferramentas:



4.1 Manual de Descrição de Cargos
Manual de descrição de cargos da Organização, com suas titulações, responsabilidades básicas, 
atribuições e requisitos essenciais, definidos e aprovados pelos gestores das áreas, como necessá-
rios e satisfatórios ao ideal funcionamento das áreas subordinadas.

4.2 Tabela Salarial
Constitui-se num item básico para a Administração de Cargos e Salários. Este instrumento servirá 
como orientador para determinação de salários admissionais e alterações salariais individuais dos 
colaboradores da Faculdade IGESP.

É composta de “grupos salariais” e “estepes” salariais, base para a administração dos salários de 
cada bloco de cargos da organização, semelhantes entre si, e que por sua vez têm o mesmo trata-
mento salarial.

4.2.1 Grupo Salarial
É o resultado do agrupamento de cargos que tiveram avaliações próximas, dentro do intervalo 
definido para a classe do Plano de Cargos e Salários, e que terão o mesmo tratamento salarial.

4.2.2 “Estepe” Salarial
São níveis salariais progressivos na tabela salarial, para crescimento horizontal do colaborador, no 
grupo salarial correspondente ao seu cargo, ou seja, são degraus que o colaborador pode percor-
rer para o crescimento de sua remuneração, tendo o mesmo cargo e as mesmas responsabilida-
des. Os estepes em número de 6, são representados pelas letras A, B, C, D, E e F variam entre si, à 
razão de 7 % para todos os cargos de Gestores, Técnicos, Administrativos e Operacionais, alocados 
nos Grupos Salariais 1 até 16.

4.2.3 Amplitude da Faixa Salarial
A faixa salarial de cada grupo é composta por “estepes” salariais progressivos, com amplitude total 
definida na tabela salarial. A amplitude é a diferença percentual entre os salários máximos e míni-
mos do grupo.

Entre o estepe de “A” até o ponto máximo da faixa salarial, representado pelo estepe “F”, a amplitu-
de total é de 40 % para os cargos Técnicos, Administrativos e Operacionais.

A tabela salarial estabelece o parâmetro de comparação dos valores recebidos pelos funcionários 
em níveis próximos aos parâmetros identificados no mercado.

5. DAS POSSIBILIDADES DE ALTERAÇÕES SALARIAIS

5.1 Mérito
O mérito é a recompensa de remuneração concedida pela Faculdade IGESP aos colaboradores, 
preferencialmente tomando como base instrumentos de mensuração de desempenho e agrega-
ção de competências, resultando na passagem do colaborador de um “estepe” salarial para outro, 
dentro de um mesmo grupo salarial.

5.2 Promoção
A promoção representa, sempre, a passagem de um colaborador para cargo de maior nível de 
complexidade, responsabilidade e requisitos, ou seja, é a mudança de um cargo para outro de 
grupo salarial superior que estará vinculada ao perfil do cargo constante na descrição e também 
a instrumentos de mensuração de desempenho e agregação de competências.



5.3 Jornada de Trabalho

É o número de horas efetivamente trabalhadas pelo colaborador num determinado período: dia, 
semana, mês. A jornada de trabalho empregada na composição das tabelas salariais corresponde 
a 40, 132, 150, 175, 180, 200 e 220 horas mensais, para os cargos que se aplicarem.

6. DAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

6.1 Reclassificação de Cargos
É a mudança de um cargo de um grupo salarial para outro, na estrutura do Plano de Cargos e Sa-
lários. Ocorre quando a um cargo são acrescidas ou retiradas atribuições que justifiquem a altera-
ção que deverá ser solicitada à Diretoria de Recursos Humanos para avaliação, e a recomendação 
deverá ser aprovada pelo Diretor da Área e Pró-Reitoria Administrativa.

6.2 Criação de Cargos
Pode ocorrer em função de mudanças procedidas nas atividades da Organização, mudança global 
nas funções de determinado cargo ou por aumento de quadro.

É a inclusão de novos cargos na Estrutura da Organização, a ser analisada e avaliada pela Diretoria 
de Recursos Humanos e cuja recomendação deverá ser aprovada pelo Diretor da Área e Pró-Rei-
toria Administrativa.

6.3 Extinção de Cargos
Poderá ocorrer quando houver mudança na estrutura organizacional que a justifique. É a exclusão 
de determinado cargo da Estrutura da Organização. Deverá ser analisada e avaliada pela área de 
Recursos Humanos e cuja recomendação deverá ser aprovada pelo Diretor da Área Recursos Hu-
manos.

6.4 Admissão de Novos Colaboradores
A admissão de novos colaboradores está condicionada à existência de vaga no Quadro de Pessoal 
da área solicitante, ou aumento de quadro, conforme aprovado pelo Diretor da Área e Pró-Reitoria 
Administrativa.

A Diretoria de Recursos Humanos indicará o salário para admissão do novo colaborador de acordo 
com o grupo salarial do cargo.

A área de recrutamento e seleção será responsável pela busca de candidatos e também pelo pro-
cesso seletivo. Os procedimentos de seleção, que vão desde prova até entrevista, dependerão da 
hierarquia, atividades e cargo da vaga.

6.5 Preenchimento das Vagas
O preenchimento das vagas existentes e aprovadas no quadro de pessoal deve ser efetuado me-
diante de um processo interno, através da solicitação da área requisitante, diretamente à Diretoria 
de Recursos Humanos, por meio de preenchimento do formulário SP – Solicitação de Pessoal.

A solicitação deve ser efetuada no momento em que ocorrer um desligamento, aumento de qua-
dro, ou em casos de substituição temporária (afastamentos/licenças).

Preferencialmente, as áreas devem promover o deslocamento interno de pessoal, aproveitando 
recursos já disponíveis.

Cabe, no entanto, ao Diretor da Área a decisão final sobre o aproveitamento de pessoal existente 



ou recrutamento no mercado.

A admissão de novos colaboradores através de recrutamento no mercado deverá ser procedida 
quando não houver a possibilidade de aproveitamento interno de pessoal.

Deverá ser observado que o preenchimento das vagas existentes está condicionado ao atendi-
mento, pelos candidatos, dos requisitos essenciais definidos na Descrição de Cargos, que poderão 
ser acrescidos, ou não, de novos elementos orientadores, conforme perfil exigido para o cargo.

A Diretoria de Recursos Humanos deverá auxiliar os níveis de comando, na elaboração do perfil 
dos cargos a serem preenchidos.

6.6 Salário de Admissão
Todo funcionário deve ser admitido preferencialmente com salário no início da faixa salarial esta-
belecida para o seu cargo (GS).

Excepcionalmente, dependendo da especialização requerida, conhecimentos e habilidades do 
cargo e a dificuldade no processo seletivo, o salário admissional pode ser estabelecido acima do 
início da faixa salarial estabelecida para o cargo, com aprovação do Diretor da Área e Pró-Reitoria 
Admnistrativa.

Para candidatos com menor experiência, há também a possibilidade de contratar colaboradores 
abaixo do início da faixa salarial do cargo, com proposta de enquadramento salarial no final do 
período de experiência.

Para admissão de ex-colaboradores (com carência de 12 meses da data de desligamento), poderá 
ser aplicado um valor de salário superior ao salário admissional.

6.7 Mérito
O Plano de Cargos e Salários da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP está estruturado de forma 
a propiciar o crescimento horizontal de seus colaboradores, mediante passagem do salário do 
colaborador de um estepe para outro. O mérito poderá ser concedido com periodicidade bianual, 
conforme descrito abaixo:

Procedimentos:

A concessão de mérito deve estar condicionada às seguintes condições:

a) Ao desempenho do colaborador, mensurado anualmente pelo instrumento “Avaliação de 
Desempenho”, tendo o mesmo obtido nota média aritmética ponderada igual ou maior que 
7, nos últimos dois anos. O peso da nota de avaliação do 1º ano será igual a 1, enquanto o 
peso da nota de avaliação do 2º ano será igual a 2.

Obs.: para efeito de apuração da média, será adotada a MAP – Média Aritmética Ponderada, que 
é calculada através do somatório das multiplicações das notas de avaliação pelos pesos, dividido 
pelo somatório dos pesos.

Exemplo:

Nota de avaliação do 1º ano: 6,8

Peso da 1ª nota: 1

Nota de avaliação do 2º ano: 7,9

Peso da 2ª nota: 2



Cálculo da MAP das duas notas:

MAP = (6,8 X 1) + (7,9 X 2) = 7,5

O mérito será concedido com periodicidade bianual (de 2 em 2 anos) para os colaboradores que 
obtiverem nota média ponderada igual ou superior a 7 (sete).

b) Não terem em seu histórico, no período considerado, penalidade de suspensão e falta injusti-
ficada.

c) Terem participado dos treinamentos e demais eventos obrigatórios oferecidos pela instituição, 
relacionados com a sua área de atuação, estando isentos apenas os funcionários que, no dia do 
evento, estiverem em gozo de férias ou folga.

Para os colaboradores que já estão na instituição, os méritos serão concedidos a cada dois anos 
tendo como referência a data de implantação do plano.

Para os colaboradores que forem admitidos após a implantação do plano, será considerado a data 
de admissão para concessão do mérito, a ocorrer a cada dois anos.

Para os colaboradores que se afastarem pelo INSS, por período superior a 2 meses, a concessão 
do mérito será adiada pelo período do afastamento. O mérito será concedido apenas depois que 
o colaborador completar um período de trabalho de dois anos, contados a partir da data de seu 
retorno.

6.8 Promoção
Da mesma forma que a o Plano de Cargos e Salários da Faculdade propicia o crescimento horizon-
tal de seus colaboradores, ele também permite o crescimento vertical.

Os aumentos salariais por promoção devem ter um intervalo mínimo de 12 (doze) meses e serem 
regidos conforme os resultados obtidos da aplicação de instrumentos de mensuração de desem-
penho e agregação de competências.

Cabe ressaltar que a promoção pode ocorrer entre áreas distintas, tornando-se necessárias às ne-
gociações cabíveis, dentro dos critérios definidos neste manual.

Procedimentos

As promoções devem estar condicionadas à:

a) Existência de vaga no Quadro de Pessoal da área;

b) Preenchimento pelo candidato à promoção, dos requisitos essenciais definidos na Descri-
ção e

Análise do Cargo;

a) Encaminhamento à Diretoria de Recursos Humanos para análise;

b) Tempo Mínimo de Permanência (TMP) de 18 meses na função para cargos de nível Júnior, 
24 meses para nível Pleno e 36 meses para nível Sênior e pelo menos 01 (um) ano de empresa;

c) Tempo Mínimo de Permanência (TMP) de 60 meses para cargos de nível gerencial, e pelo 
menos 03 (três) anos de empresa;

d) Para os demais cargos, Tempo Mínimo de Permanência (TMP) de 01 (um) ano no cargo 
atual e 01 (um) ano de empresa, para que o colaborador possa se candidatar à vaga existente;



e) Cabe ressaltar que a Faculdade de Ciências da Saúde IGESP deve observar os parâmetros 
legais com relação à existência de paradigma;

f) O reajuste salarial advindo de promoção é procedido da seguinte forma:

O colaborador deve ser enquadrado no “estepe A” do grupo salarial do cargo ao qual foi pro-
movido, na data da efetivação;

Quando o salário atual do colaborador for superior ao que receberia pelo enquadramento no 
“estepe A” do cargo futuro, ele deverá ser enquadrado no próximo “estepe” do cargo futuro que 
caracterize um aumento salarial efetivo mínimo.

O aumento decorrente da promoção que corresponda a um valor de até 15 % do salário atual 
poderá ser concedido integralmente, em um único pagamento, com vigência a partir do primeiro 
dia do mês subsequente à comunicação / ratificação da promoção.

Caso esse aumento seja maior que 15% do salário atual, o aumento deve ser escalonado da se-
guinte forma:

a) 15 % do valor do aumento no mês da promoção;

b) 15 % do novo salário ou valor menor que 15 %, desde que complete o total da diferença 
percentual do salário do novo cargo e do salário atual (o que prevalecer) que deverá ser pago 
60 dias após o pagamento da primeira parcela;

c) Aplicar o procedimento anterior até que se complete o total da diferença percentual do 
salário do novo cargo e do salário atual, sempre observando o intervalo mínimo para sua 
concessão.

6.9  Efetivação da Promoção

A efetivação do aumento salarial por Promoção ocorrerá imediatamente após a sua aprovação 
pelo Diretor da Área e Pró-Reitoria Acadêmica, através do formulário MP – Movimentação de Pes-
soal.

6.10 Transferências e Movimentações de Pessoal

As transferências poderão ocorrer entre as diversas Áreas, visando possibilitar aos colaboradores 
novas oportunidades de desenvolvimento e evolução em sua carreira, e consequentemente, po-
dendo ser melhor aproveitado pela IES em função de sua multifuncionalidade.

Procedimentos:

Para que uma transferência ocorra, é necessário existência de uma vaga em aberto. Os procedi-
mentos devem estar de acordo com as políticas já definidas anteriormente, no preenchimento de 
vaga (recrutamento e seleção internos).

6.11 Efetivação das Transferências e Movimentações

As transferências são concluídas, quando todas as partes envolvidas (Área solicitante, Área requi-
sitante e Candidato) estiverem de acordo e após a aprovação pelo Diretor da Área e Pró-Reitoria 
Administrativa, no formulário MP - Movimentação de Pessoal.



6.12 Levantamento de Dados

A Diretoria de Recursos Humanos é responsável pelo levantamento de dados das solicitações re-
cebidas das diversas áreas da Faculdade.

Para verificação da consistência da solicitação e reunião de informações necessárias, a área reali-
zará levantamento de dados junto à área envolvida, mercado de trabalho congênere e legislação 
vigente. Os levantamentos de informações estarão relacionados à:

a) Levantamento de atividades/estruturas/organogramas internos e externos;

b) Elaboração/alteração de perfil de cargos;

c) Definição/redefinição de requisitos essenciais de cargos;

d) Pesquisas de cargos, organização funcional, salários e benefícios no mercado de trabalho;

e) Levantamento e análise da legislação pertinente ao assunto;

f) Outros dados/informações complementares julgados necessários.

6.13 Competência das Alterações

Cabe ao Presidente da Mantenedora proceder as alterações na estrutura do Plano de Cargos e 
Carreiras, divulgá-las à Organização e processar as alterações funcionais.

6.14 Atualização das Tabelas Salariais

As Tabelas Salariais da Faculdade de Ciências de Saúde IGESP são atualizadas em função de Acor-
dos Coletivos da Categoria, Antecipações Salariais e/ou Ajuste das Faixas Salariais.

6.15 Reajuste Coletivo por Categoria (Acordo ou Dissídio)

O reajuste coletivo da categoria é a recomposição salarial advinda do Acordo entre a Faculdade e 
o Sindicato da Categoria ou, na ausência do Acordo, Dissídio Coletivo, garantido por lei.

As tabelas salariais são reajustadas com os mesmos percentuais do Acordo Coletivo, na data-base 
da Categoria, em uma única etapa ou escalonado, de acordo com a negociação realizada.

Para efeito de aplicação do Acordo Coletivo, podem ser descontadas do percentual total, as ante-
cipações concedidas por liberalidade da Faculdade ou em negociações anteriores.

No entanto, os reajustes salariais individuais, concedidos aos colaboradores como forma de au-
mento real, são direitos adquiridos dos mesmos e não podem ser compensados no Acordo ou 
Dissídio Coletivo da categoria.

Os aumentos decorrentes do Acordo Coletivo e/ou antecipações, serão aplicados aos salários pela 
Diretoria de Recursos Humanos nas ocasiões cabíveis.

6.16 Reajuste Coletivo por Antecipações Salariais

A antecipação salarial é concedida aos colaboradores como forma de recomposição salarial antes 
da data-base, por liberalidade da Faculdade ou negociações com o Sindicato da Categoria, ou 
ainda, por política salarial do Governo.



Portanto, os aumentos salariais antecipados devem ser deduzidos dos valores devidos, quando 
do acordo coletivo.

Os aumentos decorrentes das antecipações salariais são aplicados aos salários pela Diretoria de 
Recursos Humanos nas ocasiões cabíveis.

6.17 Salários acima do limite Máximo da Faixa

Casos em que o colaborador se encontrar com salário acima do limite máximo da faixa salarial, 
merecem estudos mais apurados.

A primeira tentativa deve ser a de promoção do colaborador para cargo enquadrado em grupo 
salarial superior e, caso não seja possível, o salário pode ser congelado. No entanto, a faixa salarial 
é referencial e nada impede a existência de salário acima ou abaixo dela.

A única restrição a ser feita é a de admissões com salários superiores ao de um colaborador classi-
ficado no mesmo grupo salarial.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política salarial adotada pela Faculdade de Ciências da Saúde IGESP é a de procurar garantir a 
seus colaboradores, uma remuneração equitativa internamente e competitiva junto ao mercado 
de trabalho.

A estrutura salarial (tabelas, grupos salariais, “estepes”, amplitude de faixa em cada grupo) foi cons-
truída de modo a permitir que nenhum colaborador seja remunerado em um nível inferior ao Piso 
Salarial.

A estrutura pode, a critério de seus dirigentes, sofrer inclusões, exclusões ou alterações de itens, 
sem prejuízo de sua validade e aplicação. No entanto, à revelia Faculdade, determinações legais/
trabalhistas, inovações na legislação de profissões regulamentadas, negociações com Sindicatos 
de categorias, podem impor modificações nos dispositivos ora definidos.

As alterações salariais e aumento de quadro na estrutura organizacional da empresa, estão condi-
cionadas à existência de verba orçamentária para tal.

8. DA DIVULGAÇÃO

A Diretoria de Recursos Humanos poderá divulgar para todos os colaboradores a Política de Car-
gos, Salários e Carreiras da Organização, preparando material explicativo sobre os procedimentos 
adotados se assim julgar necessário.
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