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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, integrante do Sistema CFO/CRO’s, 

é uma Autarquia Federal criada pela Lei Federal nº4.324, de 14 de abril de 1964, e regulamentada pelo 

Decreto nº68.704, de 03 de junho de 1971, que tem por finalidade básica registrar, fiscalizar, 

disciplinar e zelar pelo exercício profissional da Odontologia e, pelo presente instrumento, promove a 

revisão de sua organização de cargos, de carreiras e de salários, que é denominado de Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS. 

 

No âmbito deste Regional da Bahia, o primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 

que se tem notícia foi elaborado no ano de 2014 e cuja revisão ocorreu no ano de 2017, sendo, pois, a 

única até o momento. Logo, em função do lapso temporal a contar desde a última revisão, a Gestão do 

Biênio 2019/2021 constatou a necessidade de promover uma reformulação, deliberando neste sentido, 

que está materializada neste instrumento.  

 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, no que se refere à Governança Pública do 

CRO-BA, deve constituir em um poderoso instrumento de organização e de normatização das relações 

de trabalho e, por consequência, de valorização, de incentivo e de equilíbrio salarial, uma vez que deve 

se pautar na criação de perspectivas de desenvolvimento e de crescimento dos empregados. 

 

É possível, ainda, acrescentar que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CRO-

BA deve servir para consolidar a relação da Autarquia com os empregados e favorecer a obtenção de 

melhores resultados no cumprimento das finalidades institucionais, que tem como público-alvo, 

sobretudo, a categoria Profissional da Odontologia e a Sociedade em geral. 

 

Relevante, ainda, acrescentar que o presente instrumento está em perfeita harmonia com a 

Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho, após a Reforma Trabalhista, o Regimento 

Interno do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e demais legislações e normativos internos 

aplicáveis ao Sistema CFO/CRO’s.  

 

A elaboração e a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários exigem o levantamento de 

diversas informações, tais como, estrutura organizacional, avaliação dos cargos existentes 
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(nomenclaturas, formação acadêmica, experiência prévia, atribuições, dentre outras) e remunerações 

pagas. 

 

Em função disso, após a detida análise dos instrumentos anteriores, diversas reuniões foram 

realizadas com a Gerência do CRO-BA, a fim de entender o funcionamento da Autarquia e obter 

informações sobre quais serão os resultados que se espera da equipe de trabalho, o tempo de duração 

de retorno dos setores com relação às demandas e os recursos necessários para atingir as metas 

planejadas. 

 

Posteriormente, realizaram-se entrevistas com todos os empregados da Autarquia, a fim de 

levantar informações sobre as características de cada cargo e as atividades executadas, além de 

diagnosticar, de maneira assertiva, onde seria oportuno atuar e promover os ajustes, se necessários. 

 

Após o levantamento de todos os dados, realizou-se o mapeamento das competências de todos 

os cargos já existentes no CRO-BA, bem como a exclusão de uns e a criação de outros, para atender 

as necessidades da Autarquia, modernizando a estrutura organizacional, conforme quadro apresentado 

abaixo. 

 

CARGO NATUREZA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EFETIVO 

TÉCNICO-ADM DE REGISTRO EFETIVO 

TÉCNICO-ADM FINANCEIRO EFETIVO 

TÉCNICO-ADM DE LICITAÇÕES EFETIVO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA EFETIVO 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVO 

ANALISTA ADMINISTRATIVO EFETIVO 

ANALISTA DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 

EFETIVO 

ANALISTA DE LICITAÇÕES EFETIVO 

ANALISTA JURÍDICO EFETIVO 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO ADMIN 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 

SALVADOR EREGIÃO 

METROPOLITANA 

COMISSIONADO 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 

INTERIOR 

COMISSIONADO 

COORDENADOR DE ENSINO COMISSIONADO 

COORDENADOR DE TI COMISSIONADO 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES COMISSIONADO 

COORDENADOR DE RH e DP COMISSIONADO 
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COORDENADOR FINANCEIRO COMISSIONADO 

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 

E ALMOXARIFADO 

COMISSIONADO 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADO 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 

ASSESSOR DA PRESIDENCIA  COMISSIONADO 

GERENTE ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 

SECRETARIA EXECUTIVA EFETIVO 

PROCURADOR JURÍDICO COMISSIONADO 

MOTORISTA EXTINTO 

 

 

No que se refere à remuneração atribuída aos cargos, operou-se uma pesquisa em 03 (três) 

Conselhos de Fiscalização Profissional, todos sediados na Bahia, considerando, para tanto, as 

semelhanças daqueles com o porte e a estrutura organizacional do CRO-BA. 

 

Para validar e conferir maior credibilidade ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do 

CRO-BA, a Diretoria instituiu uma comissão mista de empregados (líderes de setores, analistas 

administrativos, técnicos administrativos, concursados e efetivados), que, reunidos, avaliaram os 

elementos contidos na minuta final, revisando-a e apontando alterações. 

 

     Logo, a metodologia empregada na revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 

do CRO-BA consistiu em planejamento, levantamento de dados e informações através de documentos, 

reuniões, entrevistas e pesquisas salariais, aplicação dos procedimentos de Recursos Humanos, para 

finalmente, dar início à sua implantação no âmbito Conselho Regional de Odontologia da Bahia, 

primando, pois, pela participação, transparência, objetividade, as quais sempre alinhadas com as 

necessidades da Autarquia. 

 

Neste cenário, a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Conselho 

Regional de Odontologia da Bahia, aprovada por sua atual Diretoria, implementa os princípios e os 

modelos de gestão com critérios, metodologia e ferramentas práticas destinadas à implantação, 

desenvolvimento, avaliação, valorização e gerenciamento dos recursos humanos da Autarquia, 

mantendo o instrumento aliado às estratégias definidas pelo Biênio 2019/2021 e renovadas para o 

Biênio 2022/2023, ou seja, foco no melhor aproveitamento do quadro de pessoal e, consequentemente, 

na excelência dos serviços prestados aos Profissionais da Odontologia e à Sociedade em geral. 
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I. FINALIDADE 

 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia – CRO/BA, aplicado a todos os empregados com quem mantém vínculo de emprego, com 

fundamentação legal na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho, no Regimento 

Interno do CRO-BA e nas demais legislações e normativos internos aplicados ao Sistema CFO/CRO’s, 

tem por finalidade estabelecer princípios norteadores e fundamentais da política de valorização, de 

incentivo e de equilíbrio salarial no âmbito da Autarquia. O presente PCCS baseia-se num sistema de 

gestão das competências e dos resultados individuais, buscando oferecer excelência na prestação dos 

serviços aos Profissionais da Odontologia e da Sociedade em geral. 

 

 

II. JUSTIFICATIVA 

 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CRO-BA se justifica pela necessidade de 

alinhamento das competências individuais dos colaboradores com as necessidades da Autarquia, 

garantindo-se uma progressão justa, objetiva e transparente para os empregados, aliado ao crescimento 

dos resultados pretendidos pela Diretoria no desenvolvimento das finalidades institucionais, políticas 

e estratégicas. 

 

Além disso, justifica-se também pela necessidade de manter, objetivamente, as descrições 

inerentes a cada cargo e os pré-requisitos indispensáveis, eliminando, deste modo, quaisquer dúvidas, 

desequilíbrios e insatisfações salarias e diminuindo os custos da Autarquia. 

 

 

III. OBJETIVOS GERAIS 

 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, em perfeita harmonia com a legislação e 

normativos internos aplicados ao Sistema CFO/CRO’s, em especial com a Consolidação das Leis do 

Trabalho e alterações da Reforma Trabalhista, tem por objetivo geral se constituir em poderoso 

instrumento de organização e de normatização das relações de trabalho e, por consequência, de 

valorização, de incentivo e de equilíbrio salarial, uma vez que deve se pautar na criação de perspectivas 

de desenvolvimento e de crescimento dos empregados, além de servir para consolidar a relação da 

Autarquia com os empregados e favorecer a obtenção de melhores resultados no cumprimento das 
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finalidades institucionais, que tem como público-alvo, sobretudo, a categoria Profissional da 

Odontologia e a Sociedade em geral. 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Além dos objetivos gerais, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CRO-BA possui 

como objetivos específicos: 

  

✓ Servir de instrumento para o desenvolvimento profissional dos seus empregados e que 

estes estejam aliados às finalidades, às políticas e às estratégias do CRO-BA; 

 

✓ Garantir aos empregados um clima organizacional saudável, que estimule a autoestima 

e o completo desenvolvimento das atividades laborais, a fim de melhorar, continuamente, os serviços 

ofertados aos Profissionais da Odontologia e à Sociedade em geral; 

 

✓ Garantir que os processos de promoção estejam assegurados através das Avaliações de 

Desempenho por Competência, mediante critérios objetivos, claros e transparentes; 

 

✓ Garantir que a remuneração dos empregados esteja de acordo com as regras 

estabelecidas na legislação vigente, conferindo transparência, objetividade e clareza; 

 

✓ Promover reajustes salariais baseados em critérios objetivos, claros e transparentes, 

possibilitando o equilíbrio salarial interno e justo, desde que estejam de acordo com as regras 

estabelecidas e com a legislação vigente; 

 

✓ Garantir, através das descrições flexíveis dos cargos e de seus pré-requisitos 

indispensáveis, o pleno desenvolvimento das atividades laborais dos empregados do CRO-BA, 

reduzindo eventuais dúvidas, bem assim subsidiar a Diretoria na gestão dos recursos humanos 

existentes; 

 

✓ Subsidiar a Diretoria do CRO-BA para o desenvolvimento de futuras políticas de 

remuneração e que se encontrem previstas na legislação vigente, desde que haja disponibilidade 

financeira e previsão orçamentária. 
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V. PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

O presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS traduz, integralmente, todo o 

comprometimento do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na valorização de seus empregados, 

reconhecendo, assim, a dedicação individual na busca por resultados de excelência na prestação de 

serviços aos Profissionais da Odontologia e à Sociedade em geral. 

 

Desta maneira, por representar o zelo da Gestão da Autarquia com os seus empregados, toda e 

qualquer alteração prescinde de avaliação e de manifestação escrita do Setor de Recursos Humanos, 

do Setor Financeiro e da Procuradoria Jurídica e, em seguida, de aprovação da Diretoria e do Plenário 

da Autarquia.  

 

 

VI. ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO 

 

A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do CRO-BA possuiu as 

seguintes fases: 

 

✓ Revisão do Organograma: A revisão do organograma da Autarquia ocorreu a partir 

da análise das funções desenvolvidas e das hierarquias existentes no instrumento anterior e, ainda, 

contou com a orientação e o auxílio da Gerência. 

 

✓ Revisão das Descrições dos Cargos: A revisão das descrições dos cargos da Autarquia 

ocorreu a partir do instrumento já existente, sendo complementada por entrevistas presenciais com os 

empregados que somavam, pelo menos, 06 (seis) meses de exercício no respectivo cargo e, 

posteriormente, pela avaliação dos respectivos supervisores. 

 

✓ Mapeamento de Competências e Indicadores: O mapeamento das competências e 

indicadores deste instrumento foi realizado a partir de entrevistas e pela análise das descrições dos 

cargos que foram instituídas pelo instrumento revisado. 
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✓ Avaliação de Cargos: Diante dos cargos necessários para o cumprimento das 

finalidades institucionais da Autarquia, definiu-se entre eles, após comparação, o grau de importância 

pela responsabilidade e complexidade, desde o de menor até o de maior, estabelecendo-se, ao final, 

uma hierarquia, atribuindo-lhes remunerações compatíveis. 

 

✓ Pesquisa Salarial: A pesquisa salarial, com fins de revisão e baseada nas atribuições 

dos cargos da Autarquia, foi realizada a partir de pesquisas de mercado dentre 03 (três) Conselhos de 

Fiscalização Profissional instalados na região Nordeste. 

 

✓ Progressão Salarial: Os empregados evoluirão a partir da progressão, que são os 

reajustes salariais no mesmo cargo, seja pelo critério da Avaliação de Desempenho por Competência, 

seja pela aplicação de índices legalmente previstos e ajustados por negociação coletiva. 

 

✓ Enquadramento do Pessoal: A partir da implantação da revisão deste PCCS, os 

empregados serão enquadrados automaticamente na nova estrutura de carreiras, cargos e funções, 

mantendo-se, de início, o mesmo estágio salarial, bem como a situação funcional, sendo remanejados 

e adequados conforme a necessidade, operando-se a transparência e organização. 

 

 

VII. CONCEITOS BÁSICOS 

 

Consideram-se, para a melhor compreensão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 

Conselho Regional de Odontologia da Bahia, seguintes conceitos básicos: 

 

✓ Admissão: é a forma de contratação empregatícia estabelecida pela celebração do 

contrato de trabalho, após aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) ou outro regime que venha a substituí-lo; 

 

✓ Atribuições: são as atividades (ou tarefas) típicas dos cargos que definem e 

representam seus elementos constitutivos. É o conjunto de ações ou atividades de responsabilidade do 

servidor, determinada de acordo com seu cargo; 

 

✓ Avaliação por Competência: é o processo pelo qual se compilam evidências de 

desempenho técnicos e comportamentais de um colaborador, estabelecendo assim o grau de seu 
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desenvolvimento dentro da Instituição. Esta avaliação ocorrerá a cada 06 meses, onde os lideres 

imediatos de cada colaborador, irão aplicar diretamente aos seus funcionários um questionário em 

obedecendo as diretrizes estabelecidas nesta Avaliação; 

 

✓ Cargo: é o conjunto de funções, formado por tarefas e atribuições, ocupando uma 

posição estruturada no Organograma. É pelo cargo que as relações e toda a movimentação no 

organograma são definidas; 

 

✓ Emprego Público em Comissão ou Cargo Comissionado: cargos ocupados através 

de nomeação de uma autoridade competente para exercer tarefas especificas de acordo com as 

competências técnicas e comportamentais que o cargo exige, portanto, possui natureza transitória de 

livre provimento e exoneração; 

 

✓ Cargos Extintos a Vagar: são os cargos que serão considerados extintos quando os 

seus ocupantes aposentarem ou deixarem de exercê-lo após desligamento da Autarquia, não sendo 

mais possível realizar novas admissões para os referidos cargos a partir da vigência desta Plano; 

 

✓ Classe: é o agrupamento de funções avaliadas com totais de pontos e amplitude salarial 

próximas, que originaram os respectivos cargos para os quais a tabela apresenta as faixas salariais para 

os níveis; 

 

✓ Competências Técnicas: são as que se referem ao conhecimento adquirido pela 

experiência de formação acadêmica; 

 

✓ Competências Comportamentais: são habilidades pessoais que são importantes e 

interferem diretamente nas atividades em que o cargo exige; 

 

✓ Competências Organizacionais: conjunto de competências exigidas que são alinhadas 

de acordo com a Missão Visão e Valores da Instituição para viabilizar e garantir diferenciais 

competitivos e sustentáveis para a Instituição; 

 

✓ Descrição de Cargo: é o processo de detalhamento de cada posição da empresa. Assim 

é possível detalhar exatamente o que cada cargo faz e quais as suas funções e atribuições. Portanto, é 
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possível verificar e formalizar as atividades e responsabilidades de todos os cargos da empresa de 

maneira organizada. A descrição de cargos é a base de todo o processo de Gestão por Competências; 

 

✓ Empregado: é a pessoa física legalmente investida em cargo previsto neste Plano e que 

desempenha funções e atribuições específicas mediante remuneração, subordinação hierárquica e 

disciplinar, sujeita à legislação trabalhista; 

 

✓ Emprego Público Efetivo: É preenchido em caráter definitivo, mediante aprovação 

em concurso público e aprovação em estágio probatório ou em período de experiência, gozando de 

estabilidade, podendo ocorrer a demissão após regular apuração em processo administrativo 

disciplinar; 

 

✓ Enquadramento: é o posicionamento do servidor de carreira na Tabela Salarial, 

considerando a correlação direta com seu posicionamento na Estrutura Geral do PCCS, de acordo com 

os critérios estabelecidos nas normas e políticas do Plano; 

 

✓ Faixa Salarial: é a definição de uma amplitude salarial que contempla os valores 

remuneratórios de cada cargo, fixados nos Níveis, Classes e Padrões; 

 

✓ Função: é a atribuição especifica, inclui deveres e responsabilidades requeridas das 

atividades de um indivíduo; 

 

✓ Função de Confiança: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao 

servidor efetivo pelo exercício de coordenação, assessoria e outras previstas na Estrutura 

Organizacional do CRO-BA; 

 

✓ Gratificação pela Função de Confiança: é a vantagem pecuniária adicionada ao 

salário nominal do servidor em razão do exercício das funções de chefia, coordenação e assessoria, 

conforme Estrutura Organizacional do CRO-BA; 

 

✓ Escolaridade: é a formação acadêmica requerida para ingresso no cargo; 
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✓ Nível ou Step: é o estágio de evolução e maturidade do ocupante do cargo, levando-se 

em considerando o nível de experiência, os conhecimentos, as habilidades e atitudes adquiridas e 

necessárias de acordo com a complexidade das atividades desempenhadas, de acordo com a tabela 

salarial; 

 

✓ Pesquisa Salarial: é o instrumento que visa identificar o nível do salário corrente por 

cargo no mercado de trabalho, compreendendo salários, gratificações, bem como vantagens e outros 

benefícios proporcionados aos servidores; 

 

✓ Progressão: é a ascensão de um Step para outro. (Por exemplo: de “S1” para “S2”; e 

assim sucessivamente);  

 

✓ Quadro de Pessoal: é o conjunto que indica, em seus aspectos qualitativos e 

quantitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas do 

CRO-BA; 

 

✓ Remuneração: é a quantidade total que o funcionário recebe pelo seu trabalho e em 

função do contrato. No conceito de remuneração esta compreendido o salário e todos os demais 

componentes, como comissão, gratificação e etc. 

 

✓ Salário: é a contraprestação recebida financeiramente pelo empregado, pago 

diretamente pelo empregador, em função da prestação de serviço do mesmo e em decorrência do 

contrato de trabalho. Assim sendo, o artigo 76 da CLT expõe sobre o salário mínimo, que deve ser o 

valor mínimo pago diretamente pelo empregador a todo trabalho; 

 

✓ Tarefa: é o conjunto de elementos que requer esforço humano para um determinado 

fim. 

 

VIII. CARGOS DE CARREIRA 

 

A estrutura do PCCS do CRO-BA possui as seguintes categorias: 
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✓ Administrativa e Técnica: compreende o desempenho de atividades administrativas 

de apoio/auxílio às diversas atividades da Autarquia, podendo ser composta por cargos com 

formação de nível médio. 

 

✓ Especializada: compreende o desempenho de atividades técnicas e finalísticas da 

Autarquia, podendo ser composta por cargos com formação de nível superior.  

 

 

IX. NÍVEIS HIERÁRQUICOS 

 

O PCCS do CRO-BA possui os níveis hierárquicos a seguir: 

 

✓ Cargos de Técnico: são os cargos que não possuem especialização, de nível médio, 

com habilidades para desenvolver atividades de apoio/auxílio às diversas atividades da Autarquia, com 

pequenas variações, de média complexidade. 

 

✓ Cargos de Analista: são os cargos que exigem especialização em determinada área de 

atuação, de nível superior, com habilidades para desenvolver atividades que demandem análise e 

proposta de soluções, de alta complexidade. 

 

✓ Cargos de Liderança: são cargos que são responsáveis por definições estratégicas, de 

acordo com o nível de liderança: 

 

• Supervisão: ocupado exclusivamente por empregados efetivos, é uma função 

de grande responsabilidade que atua na supervisão de uma determinada área e consiste, basicamente, 

no acompanhamento da equipe e dos processos operacionais em geral, planejando-os, além de decidir 

em matéria que lhe competir por suas atribuições.  

 

• Assessoria: é uma função de grande responsabilidade, que responde por uma 

assessoria, com a finalidade de fornecer suporte especializado em determinada área de formação e de 

atuação para a tomada de decisões pela Diretoria e Plenário. 
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• Coordenação: é uma função de grande responsabilidade, que atua junto à 

Gerência, prestando o suporte necessário para a tomada de decisões estratégicas, respondendo pela 

coordenação, planejamento e organização de uma ou mais áreas e assessorias. 

 

• Gerência: é uma função de grande responsabilidade, que atua junto à Diretoria 

e ao Plenário da Autarquia, gerenciando, diretamente, as atividades delegadas às coordenações e às 

suas respectivas áreas e, indiretamente, as atividades desenvolvidas pelas assessorias, supervisões e 

demais cargos. 

 

 

 

X. FUNÇÃO GRATIFICADA 

 

É aquela função de confiança destinada aos empregados de carreira que executam atribuições 

de coordenação, de assessoramento e de supervisão, que é própria do cargo de liderança e estabelecido 

por este PCCS, sendo vedado ocupar mais de uma função de confiança ao mesmo tempo. 

 

O ato de designação para o exercício da função gratificada e o de dispensa caberão, 

exclusivamente, ao Presidente ou à Diretoria da Autarquia e ocorrerá por meio de Portaria, que deverá 

ser publicada no Portal da Transparência. 

 

O ocupante de função gratificada deverá cumprir carga horária semanal de 40 (quarenta) horas 

por semana ou de acordo com o estabelecido em contrato ou mediante determinação do Presidente ou 

da Diretoria, não prejudicando a Progressão Horizontal quanto ao cargo de origem. 

 

 

XI. GRATIFICAÇÃO 

 

O exercício da função gratificada importa no pagamento de gratificação pela Autarquia ao 

empregado público efetivo, de acordo com a Tabela Salarial de Gratificação anexa a este PCCS.  

 

O empregado que for exonerado da função gratificada retornará imediatamente ao exercício do 

cargo de origem e deixará de fazer jus à gratificação paga.  
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O ocupante de função gratificada terá as suas atividades apuradas e mensuradas de acordo com 

o previsto para as atividades do cargo, devendo realizar o registro de ponto, ressalvadas as hipóteses 

estabelecidas em contrato ou deliberado pelo Presidente ou pela Diretoria, sendo obrigatório o 

cumprimento integral da jornada contratada. 

 

O pagamento de gratificação tem natureza jurídica salarial e deve ser paga por rubrica própria, 

não sendo incorporado ao salário contratual, devendo sobre a remuneração mensal incidir todos os 

encargos sociais, fiscais e trabalhistas, na forma da Lei. 

 

 

XII. EMPREGOS COMISSIONADOS 

 

No âmbito do CRO-BA, os empregos comissionados são aqueles que se destinam, 

exclusivamente, às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento, nos termos do artigo 37, 

inciso V, da Constituição Federal, de modo que não englobam as funções gratificadas, que são 

ocupadas por empregados públicos efetivos. 

A contratação de empregado comissionado se dá a título precário, sem nenhuma garantia, 

sendo o emprego e o contrato de livre nomeação e livre exoneração, nos termos da parte final do artigo 

37, inciso II, da Constituição Federal, sendo a relação submetida às regras previstas na CLT e pelos 

preceitos de direito público. 

O ato de designação e o de dispensa para ocupar emprego comissionado caberão, 

exclusivamente, ao Presidente ou à Diretoria da Autarquia e ocorrerá por meio de Portaria, que deverá 

ser publicada no Portal da Transparência. 

A contratação de empregado comissionado ocorrerá pela assinatura e publicação de Portaria, 

pela assinatura do contrato individual de trabalho e pelo registro na Carteira de Trabalho. 

A exoneração de empregado comissionado ocorrerá pela assinatura e publicação de Portaria, 

pela assinatura do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e pela baixa no registro na Carteira de 

Trabalho. 

O ocupante de emprego comissionado deverá cumprir carga horária semanal de 40 (quarenta) 

horas por semana ou de acordo com o estabelecido em contrato ou de acordo com legislação especial 

para a categoria profissional ou mediante determinação do Presidente ou da Diretoria. 

 

XIII. CARGOS EM EXTINÇÃO 
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Os cargos em extinção são aqueles que estão sendo ocupados e, em razão da instituição do 

PCCS, deixarão de existir, condicionando à necessidade de supressão da maioria absoluta de suas 

tarefas, seja em função de não mais atenderem às necessidades da Autarquia, ou quando estas tarefas 

forem repassadas a outro cargo ou possam ser executadas por prestadores de serviços contratados e 

respeitando o devido processo licitatório. 

 

A extinção do cargo será efetivada quando, por exemplo, ocorrer: 

 

✓ Rescisão do contrato de trabalho; 

 

✓ Aposentadoria voluntária seguida de rescisão contratual, nos termos da lei vigente; 

 

✓ Aposentadoria por invalidez; 

 

✓ Auxílio doença superior a 06 (seis) meses; 

 

✓ Falecimento do empregado 

 

Os ocupantes dos cargos em extinção terão as suas carreiras garantidas por este PCCS enquanto 

não ocorrer um dos eventos acima citados ou outros semelhantes, no entanto, a Autarquia não realizará 

mais a contratação de novos empregados para os referidos cargos a vagar. 

 

XIV.  ORIENTAÇÕES TÉCNICAS   

 

a. Os cargos de Técnicos serão desdobrados, através de suas descrições de cargo, considerando o 

setor que está sendo descrito. Desta forma a Avaliação de Desempenho por Competência será realizada 

de acordo com as atividades que os colaboradores exercem no seu setor e as competências que são 

necessárias para um resultado esperado pela Instituição; 

b. Os cargos de Analistas, estão sendo representados pelos Supervisores, atendendo a 

necessidades da Instituição e estão descritos também de acordo com as funções exercidas diariamente, 

no setor correspondente; 

c. Após o enquadramento desses cargos e salários, os funcionários poderão ter remunerações 

diferenciadas, decorrentes das Avaliações de Desempenho por Competência e suas progressões 

horizontais. 

 

Para os empregados do Conselho Regional da Bahia, devem ser observados os critérios abaixo: 

 



 

17 
 

a) Todo empregado, ao ser contratado deverá ter o salário, na faixa inicial de admissão descrita 

no PCCS- CROBA. 

b) Todo empregado, ao completar 90 dias de empresa, será submetido a avaliação por período de 

experiência, e se tornando efetivo, começará a participar da Avaliação de Desempenho por 

Competência, seguindo os critérios estabelecidos com o PCS, obtendo ou não sua progressão 

profissional de acordo com seus resultados. 

c) Além dos reajustes anuais, só ocorrerão aumentos salariais, através da aplicabilidade da 

Avaliação de Desempenho por Competência, que deverá ser realizada a cada 12 meses de acordo com 

os critérios estabelecidos no plano de cargos e salários e obviamente, tendo os resultados satisfatórios 

estipulados na Avaliação. 

d) A evolução dos empregados dar-se-ão de maneira horizontal, por progressão, sendo seus 

aumentos salariais dentro do seu cargo inicial, a cada 02 (dois) anos, respeitando os resultados da 

Avaliação de Desempenho por Competência e os critérios estabelecidos pelo PCS. 

e) Poderá ocorrer a gratificação da função que será adicionada ao salário do empregado. O valor 

será estipulado pela Presidência do Conselho, em razão do exercício da função de Supervisão e quando 

for necessário que o empregado assuma atribuições adicionais e mais responsabilidades, que exijam 

maior conhecimento que as atividades anteriores. 

 

XV.  SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

 

d. Sistema de remuneração tradicional: é o método onde são oferecidos o pagamento de 

salários fixos e adicionais previstos em legislação em troca dos serviços prestados pelo empregado. 

e. Sistema de remuneração estratégica: é um conjunto de diversas formas diferentes de 

recompensar o funcionário, onde são considerados os aspectos que a organização deseja obter, como 

objetivos estratégicos, além de outros aspectos que a organização deseja obter, como objetivos 

estratégicos, além dos outros aspectos que são importantes para a perpetuação das ações empresariais 

da mesma. Com a remuneração estratégica, as empresas pretendem ter um vínculo muito maior com 

os sues funcionário, transformando-os em verdadeiros parceiros de negócios, estimulando o 

comprometimento a melhoria no alcance dos resultados individuais e coletivos, beneficiando tanto a 

empresa, quanto os colaboradores. Neste com texto, a remuneração estratégica passa a ser um ponto 

forte de ligação entre a empresa e os seus funcionários, para que juntos consigam alcançar os objetivos 

empresariais. Desse modo, a remuneração não é vista pela empresa apenas como um custo a ser 

reduzido, mas como uma fonte de agregação de valor ao contexto, empresarial global, vinculado ao 

trabalho exercido pelos seguintes integrantes. 
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9.3 O Plano de Cargos e Salários (PSC): utiliza a metodologia de uma remuneração estratégica 

atrelada a competência. A remuneração por competências é aquela em que o destaque está nas 

competências exigidas para o cargo que são desenvolvidas pelo funcionário e exigidas pela instituição. 

Assim sendo, para possuir um sistema que privilegia as competências dos ocupantes de cargos, a 

empresa necessita selecionar e descrever quais as competências necessárias para cada atividade, ou 

cargo, a fim de poder desenvolver e melhorar todo esse processo.  

A diferença principal é que um dos critérios de crescimento serão as competências mapeadas para o 

cargo a ser ocupado. 

 

XVI. POLITICA DE REMUNERAÇÃO 

 

Progressão Horizontal   

 

 Mudança de Step: É a concessão de aumento salarial individual devido à mudança do colaborador 

para o step salarial imediatamente seguinte dentro do mesmo nível, não importando o aumento de 

complexidade de suas tarefas. Esta movimentação não está vinculada à existência de uma vaga no 

quadro de pessoal, mas sim à política de meritocracia do CRO-BA de qualidade das entregas 

profissionais administradas e analisadas em instrumentos sistemáticos de avaliação de desempenho. 

O colaborador que atingir nota mínima 8,5 na avaliação de desempenho, poderá progredir 

horizontalmente recebendo um aumento salarial conforme a tabela abaixo: 

 

Faixa salarial (salário base) Percentual de aumento 

De R$ 1.500,00 a 4.000,00 2% 

A partir de R$ 4.001,00  1% 

 

OBS: A Avaliação de Desempenho será aplicada uma vez ao ano, mas o aumento salarial acontecerá 

bienalmente para todos os cargos, no mês de setembro. 

 

A média das avaliações, realizadas em julho de cada ano, dará ao colaborador a oportunidade de 

mudança de step ou não, dependendo dos resultados e atendendo os critérios descritos acima. Sendo 

beneficiado com a progressão, os salários serão reajustados conforme percentual de cada faixa salarial, 

no mês de setembro desse mesmo ano, e de acordo com a tabela abaixo: 
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CARGO STEP R$ STEP R$ STEP R$ STEP R$ STEP R$ 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

S1 R$ 1.828,72 S2 R$ 1.865,29 S3 R$ 1.902,60 S4 R$ 1.940,65 S5 R$ 1.979,46 

S6 R$ 2.019,05 S7 R$ 2.059,43 S8 R$ 2.100,62 S9 R$ 2.142,63 S10 R$ 2.185,48 

S11 R$ 2.229,19 S12 R$ 2.273,78 S13 R$ 2.319,25 S14 R$ 2.365,64 S15 R$ 2.412,95 

TÉCNICO-ADM 

DE REGISTRO 

S1 R$ 1.828,72 S2 R$ 1.865,29 S3 R$ 1.902,60 S4 R$ 1.940,65 S5 R$ 1.979,46 

S6 R$ 2.019,05 S7 R$ 2.059,43 S8 R$ 2.100,62 S9 R$ 2.142,63 S10 R$ 2.185,48 

S11 R$ 2.229,19 S12 R$ 2.273,78 S13 R$ 2.319,25 S14 R$ 2.365,64 S15 R$ 2.412,95 

TÉCNICO-ADM 

FINANCEIRO 

S1 R$ 1.828,72 S2 R$ 1.865,29 S3 R$ 1.902,60 S4 R$ 1.940,65 S5 R$ 1.979,46 

S6 R$ 2.019,05 S7 R$ 2.059,43 S8 R$ 2.100,62 S9 R$ 2.142,63 S10 R$ 2.185,48 

S11 R$ 2.229,19 S12 R$ 2.273,78 S13 R$ 2.319,25 S14 R$ 2.365,64 S15 R$ 2.412,95 

TÉCNICO-ADM 

DE LICITAÇÕES 

S1 R$ 1.828,72 S2 R$ 1.865,29 S3 R$ 1.902,60 S4 R$ 1.940,65 S5 R$ 1.979,46 

S6 R$ 2.019,05 S7 R$ 2.059,43 S8 R$ 2.100,62 S9 R$ 2.142,63 S10 R$ 2.185,48 

S11 R$ 2.229,19 S12 R$ 2.273,78 S13 R$ 2.319,25 S14 R$ 2.365,64 S15 R$ 2.412,95 

TÉCNICO DE 

INFORMÁTICA 

S1 R$ 1.799,77 S2 R$ 1.835,76 S3 R$ 1.872,48 S4 R$ 1.909,93 S5 R$ 1.948,12 

S6 R$ 1.987,09 S7 R$ 2.026,83 S8 R$ 2.067,37 S9 R$ 2.108,71 S10 R$ 2.150,89 

S11 R$ 2.193,90 S12 R$ 2.237,78 S13 R$ 2.282,54 S14 R$ 2.328,19 S15 R$ 2.374,75 

AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO 

S1 R$ 1.924,99 S2 R$ 1.963,48 S3 R$ 2.002,75 S4 R$ 2.042,81 S5 R$ 2.083,67 

S6 R$ 2.125,34 S7 R$ 2.167,85 S8 R$ 2.211,20 S9 R$ 2.255,43 S10 R$ 2.300,54 

S11 R$ 2.346,55 S12 R$ 2.393,48 S13 R$ 2.441,35 S14 R$ 2.490,17 S15 R$ 2.539,98 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 

S1 R$ 3.147,18 S2 R$ 3.210,12 S3 R$ 3.274,32 S4 R$ 3.339,81 S5 R$ 3.406,60 

S6 R$ 3.474,74 S7 R$ 3.544,23 S8 R$ 3.615,12 S9 R$ 3.687,42 S10 R$ 3.761,17 

S11 R$ 3.836,39 S12 R$ 3.913,12 S13 R$ 3.991,38 S14 R$ 4.071,21 S15 R$ 4.152,63 

ANALISTA DE 

DEPARTAMENTO 

PESSOAL 

S1 R$ 3.147,18 S2 R$ 3.210,12 S3 R$ 3.274,32 S4 R$ 3.339,81 S5 R$ 3.406,60 

S6 R$ 3.474,74 S7 R$ 3.544,23 S8 R$ 3.615,12 S9 R$ 3.687,42 S10 R$ 3.761,17 

S11 R$ 3.836,39 S12 R$ 3.913,12 S13 R$ 3.991,38 S14 R$ 4.071,21 S15 R$ 4.152,63 

ANALISTA 

DE LICITAÇÕES 

S1 R$ 3.147,18 S2 R$ 3.210,12 S3 R$ 3.274,32 S4 R$ 3.339,81 S5 R$ 3.406,60 

S6 R$ 3.474,74 S7 R$ 3.544,23 S8 R$ 3.615,12 S9 R$ 3.687,42 S10 R$ 3.761,17 

S11 R$ 3.836,39 S12 R$ 3.913,12 S13 R$ 3.991,38 S14 R$ 4.071,21 S15 R$ 4.152,63 

ANALISTA 

JURÍDICO 

S1 R$ 3.147,18 S2 R$ 3.210,12 S3 R$ 3.274,32 S4 R$ 3.339,81 S5 R$ 3.406,60 

S6 R$ 3.474,74 S7 R$ 3.544,23 S8 R$ 3.615,12 S9 R$ 3.687,42 S10 R$ 3.761,17 
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S11 R$ 3.836,39 S12 R$ 3.913,12 S13 R$ 3.991,38 S14 R$ 4.071,21 S15 R$ 4.152,63 

COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO 

S1 R$ 5.934,47 S2 R$ 5.993,81 S3 R$ 6.053,75 S4 R$ 6.114,29 S5 R$ 6.175,43 

S6 R$ 6.237,18 S7 R$ 6.299,55 S8 R$ 6.362,55 S9 R$ 6.426,18 S10 R$ 6.490,44 

S11 R$ 6.555,34 S12 R$ 6.620,90 S13 R$ 6.687,10 S14 R$ 6.753,98 S15 R$ 6.821,52 

COORDENADOR 

DE FISCALIZAÇÃO 

SALVADOR E 

REGIÃO 

METROPOLITANA 

S1 R$ 3.500,00 S2 R$ 3.570,00 S3 R$ 3.641,40 S4 R$ 3.714,22 S5 R$ 3.788,51 

S6 R$ 3.864,28 S7 R$ 3.941,56 S8 R$ 4.020,39 S9 R$ 4.100,80 S10 R$ 4.182,82 

S11 R$ 4.266,48 S12 R$ 4.351,81 S13 R$ 4.438,84 S14 R$ 4.527,62 S15 R$ 4.618,17 

COORDENADOR 

DE FISCALIZAÇÃO 

INTERIOR 

S1 R$ 3.500,00 S2 R$ 3.570,00 S3 R$ 3.641,40 S4 R$ 3.714,22 S5 R$ 3.788,51 

S6 R$ 3.864,28 S7 R$ 3.941,56 S8 R$ 4.020,39 S9 R$ 4.100,80 S10 R$ 4.182,82 

S11 R$ 4.266,48 S12 R$ 4.351,81 S13 R$ 4.438,84 S14 R$ 4.527,62 S15 R$ 4.618,17 

COORDENADOR 

DE ENSINO 

S1 R$ 3.500,00 S2 R$ 3.570,00 S3 R$ 3.641,40 S4 R$ 3.714,22 S5 R$ 3.788,51 

S6 R$ 3.864,28 S7 R$ 3.941,56 S8 R$ 4.020,39 S9 R$ 4.100,80 S10 R$ 4.182,82 

S11 R$ 4.266,48 S12 R$ 4.351,81 S13 R$ 4.438,84 S14 R$ 4.527,62 S15 R$ 4.618,17 

COORDENADOR 

DE TI 

S1 R$ 3.776,75 S2 R$ 3.852,28 S3 R$ 3.929,33 S4 R$ 4.007,91 S5 R$ 4.088,07 

S6 R$ 4.169,83 S7 R$ 4.253,23 S8 R$ 4.338,29 S9 R$ 4.425,06 S10 R$ 4.513,56 

S11 R$ 4.603,83 S12 R$ 4.695,91 S13 R$ 4.789,83 S14 R$ 4.885,62 S15 R$ 4.983,34 

COORDENADOR 

DE LICITAÇÕES 

S1 R$ 4.500,00 S2 R$ 4.545,00 S3 R$ 4.590,45 S4 R$ 4.636,35 S5 R$ 4.682,71 

S6 R$ 4.729,54 S7 R$ 4.776,84 S8 R$ 4.824,60 S9 R$ 4.872,85 S10 R$ 4.921,58 

S11 R$ 4.970,79 S12 R$ 5.020,50 S13 R$ 5.070,71 S14 R$ 5.121,41 S15 R$ 5.172,63 

COORDENADOR 

DE RH e DP 

S1 R$ 5.500,00 S2 R$ 5.555,00 S3 R$ 5.610,55 S4 R$ 5.666,65 S5 R$ 5.723,32 

S6 R$ 5.780,55 S7 R$ 5.838,36 S8 R$ 5.896,74 S9 R$ 5.955,71 S10 R$ 6.015,26 

S11 R$ 6.075,42 S12 R$ 6.136,17 S13 R$ 6.197,53 S14 R$ 6.259,51 S15 R$ 6.322,10 

COORDENADOR 

FINANCEIRO 

S1 R$ 5.312,33 S2 R$ 5.365,45 S3 R$ 5.419,10 S4 R$ 5.473,29 S5 R$ 5.528,03 

S6 R$ 5.583,31 S7 R$ 5.639,14 S8 R$ 5.695,53 S9 R$ 5.752,49 S10 R$ 5.810,01 

S11 R$ 5.868,11 S12 R$ 5.926,79 S13 R$ 5.986,06 S14 R$ 6.045,92 S15 R$ 6.106,38 

SUPERVISOR 

DE MANUTENÇÃO 

E ALMOXARIFADO 

S1 R$ 2.686,25 S2 R$ 2.739,97 S3 R$ 2.794,77 S4 R$ 2.850,66 S5 R$ 2.907,68 

S6 R$ 2.965,83 S7 R$ 3.025,15 S8 R$ 3.085,65 S9 R$ 3.147,37 S10 R$ 3.210,31 

S11 R$ 3.274,52 S12 R$ 3.340,01 S13 R$ 3.406,81 S14 R$ 3.474,95 S15 R$ 3.544,44 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 

S1 R$ 5.232,80 S2 R$ 5.285,12 S3 R$ 5.337,97 S4 R$ 5.391,35 S5 R$ 5.445,27 

S6 R$ 5.499,72 S7 R$ 5.554,72 S8 R$ 5.610,26 S9 R$ 5.666,37 S10 R$ 5.723,03 
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S11 R$ 5.780,26 S12 R$ 5.838,06 S13 R$ 5.896,45 S14 R$ 5.955,41 S15 R$ 6.014,96 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

S1 R$ 3.500,00 S2 R$ 3.570,00 S3 R$ 3.641,40 S4 R$ 3.714,22 S5 R$ 3.788,51 

S6 R$ 3.864,28 S7 R$ 3.941,56 S8 R$ 4.020,39 S9 R$ 4.100,80 S10 R$ 4.182,82 

S11 R$ 4.266,48 S12 R$ 4.351,81 S13 R$ 4.438,84 S14 R$ 4.527,62 S15 R$ 4.618,17 

ASSESSOR DA 

PRESIDÊNCIA 

S1 R$ 3.500,00 S2 R$ 3.570,00 S3 R$ 3.641,40 S4 R$ 3.714,22 S5 R$ 3.788,51 

S6 R$ 3.864,28 S7 R$ 3.941,56 S8 R$ 4.020,39 S9 R$ 4.100,80 S10 R$ 4.182,82 

S11 R$ 4.266,48 S12 R$ 4.351,81 S13 R$ 4.438,84 S14 R$ 4.527,62 S15 R$ 4.618,17 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

S1 R$ 7.415,12 S2 R$ 7.489,27 S3 R$ 7.564,16 S4 R$ 7.639,80 S5 R$ 7.716,20 

S6 R$ 7.793,36 S7 R$ 7.871,29 S8 R$ 7.950,01 S9 R$ 8.029,51 S10 R$ 8.109,80 

S11 R$ 8.190,90 S12 R$ 8.272,81 S13 R$ 8.355,54 S14 R$ 8.439,09 S15 R$ 8.523,48 

SECRETARIA 

EXECUTIVA 

S1 R$ 7.418,00 S2 R$ 7492,18 S3 R$ 7.567,10 S4 R$ 7.642,77 S5 R$ 7.719,20 

S6 R$ 7.796,39 S7 R$ 7.874,35 S8 R$ 7.953,10 S9 R$ 8.032,63 S10 R$ 8.112,95 

S11 R$ 8.194,08 S12 R$ 8.276,02 S13 R$ 8.358,78 S14 R$ 8.442,37 S15 R$ 8.526,79 

PROCURADOR 

JURÍDICO 

S1 R$ 10.745,00 S2 R$ 10.852,45 S3 R$ 10.960,97 S4 R$ 11.070,58 S5 R$ 11.181,29 

S6 R$ 11.293,10 S7 R$ 11.406,03 S8 R$ 11.520,09 S9 R$ 11.635,29 S10 R$ 11.751,64 

S11 R$ 11.869,16 S12 R$ 11.987,85 S13 R$ 12.107,73 S14 R$ 12.228,81 S15 R$ 12.351,10 

 

MOTORISTA 

S1 R$ 2.773,63 S2 R$ 2.829,10 S3 R$ 2.885,68 S4 R$ 2.943,39 S5 R$ 3.002,26 

S6 R$ 3.062,31 S7 R$ 3.123,55 S8 R$ 3.186,02 S9 R$ 3.249,74 S10 R$ 3.314,74 

S11 R$ 3.381,03 S12 R$ 3.448,66 S13 R$ 3.517,63 S14 R$ 3.587,98 S15 R$ 3.659,74 
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XVII.  COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO 

 

Caberá ao RH convocar todos os membros para as reuniões informando a pauta dos trabalhos com 

antecedência e auxiliar nos trabalhos da reunião, registrando em ata as deliberações, divulgando 

minuta das atas aos membros imediatamente após cada reunião.  As Reuniões trazem como objetivo 

principal a avaliação da pessoa certa no lugar certo. Os critérios de performance e potencial são 

observados neste encontro.  

 

XVIII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela Diretoria do CRO-BA com anuência do RH 

e, nos casos em que couber, respaldados por parecer jurídico da Autarquia.  

Este regulamento poderá ser alterado a qualquer tempo pelo RH com autorização da Diretoria, com 

base nos resultados da empresa e nas condições do mercado.  

O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação pela Diretoria da CROBA-BA, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

XVIX.  ANEXOS (DESCRIÇÕES DOS CARGOS)  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Técnico Administrativo  

Cargo do superior imediato:  

Supervisores ou Coordenadores 

Departamento: Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, 

compras, processos e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar 

relatórios e planilhas; executar serviços nas áreas de escritório. Auxiliar nas atividades de 

cadastro, documentos e secretaria. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Realizar atividades de nível intermediário, relacionadas ao planejamento, organização 

e à execução de tarefas que envolvem a função de suporte técnico e administrativo; com 

atuação nas áreas de atendimento, registro, financeiro, jurídico, ético, recursos 

humanos, comunicação, compras e licitações, material, patrimônio, arquivo; 

2. Realização de diligências internas e externas; 

3. Distribuir e controlar materiais de consumo e permanente;  

4. Revisar; proceder a reprodução, expedição e arquivamento de documentos e 

correspondências;  

5. Prestar informações gerais ao público interno e externo dentro de sua área de 

competência;  

6. Realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos de informática; 

7. Outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

8. Triar, conferir e distribuir documentos; controlar expedição de malotes e recebimentos 

de correspondências; encaminhar protocolos internos; acompanhar processos 

administrativos: 

9. Atualizar cadastro; 

10. Expedir ofícios e memorandos; redigir documentos utilizando redação oficial; 

11. Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços da instituição; 

12. Secretariar reuniões e outros eventos;  

COMPETÊNCIAS (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Ensino médio completo 

Pacote Office 

Experiência em atendimento e digitação.  

Conhecimentos em Word, Excel, PPT e 

Internet. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

  Título do cargo: Técnico Administrativo de Registro 

Superior imediato: Supervisor de Registro  

Departamento: Registro 
Cargos dos subordinados: Não possui 

MISSÃO DO CARGO 
(objetivo principal do cargo) 

Atuar nas atividades de apoio e de suporte técnico-administrativo de todos os processos 

desenvolvidos no setor de registro. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
(Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Realizar registros de profissionais e empresas da área odontológica, no sistema 

utilizado pelo CRO-BA, para que os jurisdicionados possam exercer suas atividades 

regularmente, sempre que for solicitado pelos jurisdicionados; 

2. Realizar, através do sistema utilizado pelo CRO-BA, o cancelamento de registros; 

apostilamentos; reativações; emissão de carteiras profissionais e certificados; emissão 

de selos; entre outros, sempre que for solicitado pelos jurisdicionados; 

3. Realizar a confecção de autorização para atuar no Estado por até 90 dias; identificação 

da veracidade de atestado odontológico; alteração/inclusão de Responsável Técnico; 

alteração de dados em registro de Empresa, entre outros, sempre que for solicitado 

pelos jurisdicionados; 

4. Realizar o registro de especialidade para os profissionais, após validação do processo 

pelo CFO; bem como intermediar o reconhecimento dos cursos de 

especialidade/habilitação de entidades e Instituições de Ensino Superior junto ao CFO; 

5.  Realizar aprovações de registros e cancelamentos na Plenária, assim como, gerar 

relatório consolidado para apresentar à Diretoria; 

6. Intermediar os pedidos de registro de curso/instituição da área odontológica junto ao 

CFO, sempre que for solicitado; 

7. Realizar atendimento presencial, telefônico e virtual (chatbot, e-mail, 

agendamento, etc) sempre que for solicitado pelos jurisdicionados; 

8. Realizar a entrega dos diversos documentos solicitados pelos profissionais e empresas, 

sempre que necessário; 

9. Confeccionar malote para ser enviado às Delegacias Regionais do CRO-BA; 

Digitalizar processos e documentos sempre que necessário; Preparar relatórios e 

planilha; Realizar demais atividades de apoio que forem necessárias; 
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COMPETÊNCIAS 
(Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

 Competências Técnicas  

 Conhecimentos Habilidades 

 Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 Ensino médio completo Experiência de 06 meses em atendimento e 

digitação. 

 Pacote Office 

Conhecimentos em Word, Excel, PPT e 

Internet. 

Excelente comunicação verbal e escrita. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Técnico Administrativo Financeiro 

Cargo do superior imediato: Coordenador Financeiro 

 Departamento: Financeiro 

 Cargos dos subordinados: Não possui 

MISSÃO DO CARGO 

(objetivo principal do cargo) 

 

Auxiliar no controle de fluxo de contas e de caixa, efetuar negociação financeira referente a 

anuidades dos profissionais de odontologia que são cadastrados no Conselho, dentre outras 

atividades correlatas. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Controlar diariamente a atualização de cadastros dos profissionais, que são recebidos 

diariamente através de outros setores da Instituição, a fim de sanar erros de cadastros 

ou faltas de informações no sistema interno da Instituição. 

2. Elaborar mapa de receita geral da Instituição, durante as duas primeiras semanas de 

cada mês, através de planilhas de Excel, para verificação das entradas de pagamento 

no banco do Brasil e no sistema interno da empresa. 

3. Sempre que solicitado pela Supervisão do setor, realizar a conferência de profissionais 

inadimplentes cadastrados na Instituição, através de relatórios extraídos do Sistema 

interno da Instituição, para desenvolver estratégias de negociação e diminuição dessa 

inadimplência. 

4. Confeccionar e enviar anualmente, pelos Correios cartas registradas, efetuando a 

cobrança de dívidas ativas de profissionais cadastrados no Conselho, a fim de sanar o 

índice de inadimplência. 

5. Controlar as confirmações das cartas de cobranças enviadas anualmente, realizado 

através de planilhas de Excel, com intuito de serem encaminhas para o setor jurídico 

da Instituição para possível abertura de processos. Digitalização e controle dos 

lançamentos no sistema a fim de reduzir o uso das planilhas e utilizar as ferramentas 

do sistema. 

6. Entrar em contato com os profissionais através de e-mails e números telefônicos 

cadastrados no sistema, para realizar negociação de débitos referente a anuidades, a 

fim de diminuir o índice de inadimplência. 

7. Realizar conciliação bancária mensalmente, através de planilhas de Excel, para garantir 

assertividade na entrada e saída de pagamentos referente a Instituição. 

8. Atender aos telefonemas dos profissionais cadastrados no Conselho, tanto 

presencialmente e através de e-mails, chat da empresa respondendo as necessidades 

especificas de cada um. 
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9. Conferir e lançar diariamente em planilhas as contas a pagar, a serem lançados no 

sistema do Banco do Brasil para os pagamentos necessários. 

10. Confeccionar planilhas através do Excel, para gerar os impostos de pagamentos de 

prestadores de serviços mensalmente, a fim de não perder prazos de pagamentos. 

11. Auxiliar as delegacias regionais referente a dificuldades e acessos ao sistema Interno 

da empresa, sempre que houver demandas, através dos meios de comunicação 

estabelecidos pela Instituição. 

12. Conferir mensalmente os suprimentos de fundos das Delegacias Regionais e Sede, 

através de notas fiscais enviadas por e-mails, afim de realizar a prestação de contas 

com a Instituição. 

13. Realiza negociação de pagamentos de anuidades atrasadas, sempre que o profissional 

não consegue realizar pelo site, enviando o boleto para pagamento, afim de regularizar 

a situação financeira do profissional com o Conselho. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Ensino médio completo 

 

 

Negociação/conciliação bancária 

 

Excel intermediário 

 

Experiência de 06 meses  na função  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 REVISÃO 01 

31/03/2022 

 

Título do cargo: Técnico de Licitações e Contratos 

Cargo do superior imediato: Coordenador de 

Licitações e Contratos. Departamento: Compras 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Atuar como equipe de apoio, dando o suporte necessário para o bom desenvolvimento das 

atividades do pregoeiro, visando o bom andamento e eficiência do pregão; instruir os processos 

de dispensa de licitação devendo ser conduzida em estrita conformidade com a Lei, os princípios 

constitucionais legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e aqueles que 

lhes são correlatos. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1. Auxiliar o Agente de Contratação/Pregoeiro em todas as etapas da licitação, 

visando o bom andamento e eficiência do processo licitatório; 

2.  Recepcionar os licitantes e/ou seus representantes em uma sessão de licitação 

presencial; 

3. Recepcionar documentos; 

4. Elaborar planilhas, atas, relatórios e mapas necessários ao certame; 

5. Criar Licitação no sistema, promovendo alterações quando necessárias e 

autorizadas pelo superior imediato;  

6. Publicar Avisos e Editais no DOU e no site do CROBA;  

7. Apoiar a área nos atendimentos às auditorias internas e externas; 

8. Instruir processos de dispensa de licitação; 

9. Demais atividades que sejam solicitadas pelo superior imediato; 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Nível médio completo 

 

Experiência mínima 06 meses na função. 

 

Conhecimento em Licitações Públicas. 

 

Experiência em Órgãos Públicos. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Técnico de Informática 

Cargo do superior imediato: Coordenador de TI 

 
Departamento: Tecnologia da 

Informação 

 Cargos dos subordinados: Não possui 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Atuar em atividades referentes à operacionalização de segurança lógica e física da 

infraestrutura de informações e redes, executar serviços de manutenção e configuração de 

computadores, processamento de dados, dando suporte técnico. Orientar os usuários para 

utilização dos softwares e hardwares. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Manutenção preventiva/corretiva de computadores e rede, executando 

instalações/configurações de sistema operacional, realização de limpeza e 

conservação dos equipamentos, serviços de testes preventivos operacionais e de 

segurança nos equipamentos e demais periféricos, atendimentos de manutenção 

em postos interno/externos, emissão de relatórios técnicos de visitas e laudos de 

atendimento de manutenção. 

2. Suporte ao usuário (helpdesk) para garantir o funcionamento da operação, de modo 

a prestar suporte de TI aos usuários nas diferentes plataformas de TI, como: uso de 

sistemas, e-mails, impressoras, aplicativos e sistemas operacionais, hardware, entre 

outros, de forma remota, por telefone, em eventos externos ou no local. 

3. Instalação e Configuração de softwares 

4. Controle de acesso na segurança da informação para garantir a Confidencialidade, 

a Integridade, a Disponibilidade e a Autenticidade, contribuindo para que 

a informação seja acessada somente pelos responsáveis diretos, impedindo que seja 

divulgado para um usuário, entidade ou processo não autorizado. 

5. Abertura de chamados técnicos e acompanhamento junto aos prestadores de 

serviços para solicitações ou resolução de problemas detectados ou sob orientação 

superior. 

6. Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior, quando solicitado. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Superior Completo em Ciência da 

Computação e áreas afins. 

Experiência mínima de 24 meses na função 

objeto.  
 



 

30 
 

 

 

                                                                                                        

DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Agente de Fiscalização 

Cargo do superior imediato: Coordenador de 

Fiscalização Departamento: Fiscalização 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Fiscalizar e autuar, quando necessário, toda e qualquer ação praticada pelos profissionais de 

Odontologia da Bahia, bem como a fiscalização do exercício ilegal. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Atender, diariamente, através dos meios de comunicação disponibilizados pelo 

Conselho, todos os profissionais de Odontologia e cidadãos, que buscam informações, 

orientações ou que desejam realizar algum tipo de denúncia. 

2. Cadastrar, acompanhar e arquivar as fichas referentes as visitas realizadas no mês, 

como documento probatório, caso ocorra uma necessidade de auditoria futura. 

3. Realizar, mensalmente, as viagens de fiscalização para outras localidades, no intuito 

de identificar as irregularidades existentes nas localidades visitadas; 

4. Notificar em conformidade com a legislação vigente, pessoas jurídicas ou profissionais 

que exerçam atividades privativas da Odontologia, sem estarem legalmente 

habilitados. 

5. Apresentar relatórios semanais e mensais das atividades realizadas e apresentar novas 

estratégias de fiscalização com a finalidade de diminuir a irregularidade dos 

profissionais que não exercem de maneira correta sua profissão. 

6. Realizar prestação de contas, referente as diárias recebidas, para realização de 

fiscalização em outras localidades, no intuito de comprovar o roteiro estabelecido. 

7. Solicitar à autoridade policial o acesso às dependências de onde ocorrer impedimento 

ou obstáculo da ação de fiscalização, informando à Supervisão de Fiscalização. 

8. Executar ações de caráter preventivo, junto aos profissionais e empresas, de forma a 

orientá-los no cumprimento da Legislação que regulamenta a profissão. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Ensino médio completo 

 

Experiência mínima de 06 meses na função.  

Conhecimento sobre fiscalização, ética e 

documentos oficiais/ Informática básica. 

 

Facilidade com comunicação verbal e escrita 

e atendimento ao público. 

 Carteira de Habilitação categoria AB ou B  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Analista Administrativo  

 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Realizar atividades de nível superior relativas às funções de planejamento, execução e controle 

relacionadas à governança e gestão estratégica, à gestão de pessoas, materiais e patrimônio, 

orçamentários e financeiros, desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, controle 

interno e auditoria, dentre outras. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Executar atividades de atendimento ao inscrito em processo de inscrição e ao público 

em geral, dando suporte no esclarecimento de dúvidas; 

2. Atender inscritos, pessoas que procuram o Conselho para realizar denúncias ou tirar 

dúvidas, estudantes da área e pessoas para realizar a inscrição profissional, além de 

fornecedores de serviços do conselho e entre outras, fornecendo e recebendo 

informações, prestando atendimento, recebendo documentação; 

3. Executar tarefas inerentes à entrada e saída de documentos; 

4. Atualizar o cadastro – Apostilamento (mudança de endereço, telefone e título); 

5. Abertura, acompanhamento e finalização de processos para 2ª via de documentos, 

cancelamento, transferência, inscrição secundária e entre outras; 

6. Requisitar material e manter atualizado o estoque do setor; 

7. Zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; 

8. Executar atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior, quando solicitado como: Apoio em eventos (eleições, congressos e festas) e 

controle e acompanhamento de inscrições. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Superior Completo 

 

 

Experiência de 06 meses na função / 

Experiência em atendimento e digitação.  

Conhecimentos em Word, Excel, PPT e 

Internet. 

 

Habilidades com a comunicação 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo:  Analista de Departamento Pessoal 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Recursos 

Humanos e Departamento Pessoal 
Departamento: Recursos Humanos 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Garantir que todos os processos burocráticos e rotinas referentes ao Setor de Pessoal da 

Instituição estejam sendo gerados nos termos das legislações trabalhistas. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1. Encaminhar os atestados recebidos dos colaboradores para a empresa terceirizada 

de Contabilidade e desta forma serem lançados no E-social. 

2. Realizar mensalmente a apuração das notas fiscais referente aos prestadores de 

serviços terceirizados; analisar se as documentações e retenções de impostos estão 

corretas e encaminhar para a Contabilidade; 

3. Mensalmente, analisar, incluir ou excluir os colaboradores do Plano de saúde 

utilizado pelo Conselho, a fim de garantir que todos estão com os benefícios e se 

os valores estão corretos e encaminhar para Contabilidade; 

4. Confeccionar e enviar as demandas mensais referente ao setor de pessoal para a 

contabilidade, para que seja gerada a Folha de pagamento mensalmente. 

5. Analisar e realizar o levantamento mensal de todos os colaboradores referente aos 

benefícios para que sejam gerados os boletos e pagamentos e enviamos para o setor 

financeiro para pagamento. 

6. Apurar a frequência dos colaboradores do Conselho, através do sistema de ponto; 

7. Gerenciamento do controle dos Exames admissionais, periódicos, retorno ao 

trabalho e demissionais, para garantir o cumprimento das leis trabalhistas. 

8. Gerenciamento do Controle de Férias de todos os colaboradores, para atender aos 

Direitos trabalhistas exigidos por lei e garantir um planejamento para atender as 

necessidades do Conselho. 

9. Admissão e demissão de colaboradores, sempre que houver demanda. 

10. Encaminhar liberação ou bloqueio de pessoas que acessam as dependências do 

Conselho; e liberação de veículos referente ao acesso a garagem da sede do 

Conselho. 

11. Avaliar os contratos dos prestadores que estão sob a responsabilidade do setor. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Superior Completo em Contabilidade ou 

áreas afins. Desejável pós graduação em 

Gestão de Pessoas. 

 

Experiência de 06 meses na função. 

Conhecimento em Leis Trabalhistas 

E-Social 

Impostos trabalhistas 

 

Habilidade com atendimento e excelente 

comunicação verbal. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

REVISÃO 01 

31/03/2022 

Título do cargo: Analista de Licitações e Contratos 

Cargo do superior imediato:  

Coordenador de Licitações e Contratos. 
Departamento: Compras 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Atuar como pregoeiro e Membro da Comissão de Licitação, com a função de 

conduzir a licitação principalmente em sua fase externa, compreendendo a prática de 

todos os atos tendentes à escolha de uma proposta que se mostre a mais vantajosa 

para a Administração. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1. Realizar apresentações e outras atividades de compartilhamento do conhecimento, 

dentro ou fora da organização, sobre assuntos restritos à sua especialidade e aos 

processos de que participa; 

2.  Analisar termos de referência, elaborar editais e relatórios relacionados aos 

processos em que atua;  

3. Apoiar a área nos atendimentos às auditorias internas e externas;  

4. Negociar com fornecedores diversos; 

5.  Conduzir processos licitatórios objetivando a contratação de empresas 

especializadas para prestação de serviços em gerais, serviços terceirizados, obras 

de engenharia e para compras de materiais, equipamentos, entre outros, visando 

atender as demandas da Autarquia;  

6. Analisar problemas, identificar e implementar soluções técnicas dentro de sua área 

de atuação, seguindo a legislação vigente; 

7. Realizar atividades de nível superior a fim de proporcionar o adequado 

funcionamento e desenvolvimento organizacional; compreende o planejamento, 

desenvolvimento, execução, acompanhamento e a avaliação de planos, projetos, 

inclusive de propostas e implementação de modernização e qualidade voltados para 

o aprimoramento e produtividade das áreas de licitações, bem como o 

acompanhamento da legislação, doutrina e jurisprudência inerentes às respectivas 

áreas;  

8. Proceder a pesquisas e o processamento de gestão de informações; executar 

trabalhos, tais como: elaboração de despachos, pareceres, informações, relatórios, 

ofícios; realizar atividades que exijam conhecimentos básicos de informática, 

dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser 

determinadas pelo superior imediato. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos Habilidades 
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Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Graduação em Direito, Administração ou 

áreas afins. 

 

Experiência mínima 06 meses na função. 

 

Conhecimento em Licitações Públicas. 

 

Experiência em Órgãos Públicos. 

Curso de formação de Pregoeiro Experiência mínima 06 meses na função. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Analista Jurídico  

Cargo do superior imediato:  

Supervisor da Procuradoria Jurídica  Departamento: Recursos Humanos 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Prestar assessoria e consultoria jurídica nas áreas do direito administrativo, constitucional, 

comercial, civil, tributário, trabalho, comissão de ética, execução fiscal, tanto nos aspectos 

preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando 

resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões do CROBA. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Atuar no contencioso do CROBA, em todas as instâncias, acompanhando e praticando 

todos os atos nos processos administrativos e judiciais ou fora deles, preparando todas as 

peças processuais ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e 

interesses do CROBA; 

2. Analisar todos os tipos de contratos, convênios e parcerias firmados pelo CROBA e 

avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em 

todas as negociações e contratos firmados com terceiros;  

3. Orientar todas as áreas do CROBA, em questões relacionadas com a área jurídica, 

visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro dos princípios 

que regem a Administração Pública, art.37 da Constituição Federal; 

4. Acompanhar e participar dos processos licitatórios, tomando todas as providências 

necessárias para resguardar os interesses do CROBA, emitindo parece técnico sobre a 

conformidade do edital e do termo de referência com a Lei nº. 8666/93 e o objeto a ser 

licitado; 

5. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as 

atividades do CROBA dentro da legislação e evitar prejuízos; 

6. Analisar a situação dos profissionais potencialmente inadimplentes, fazendo as 

recomendações pertinentes às áreas envolvidas, visando evitar o aumento dos créditos de 

liquidação duvidosa e inscrição em dívida ativa; 

7. Atuar nos processo éticos que envolvam o CROBA; 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Graduação em Direito 

 

 

Experiência de 06 meses na área jurídica 

Comunicação verbal e escrita de qualidade 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Coordenador Administrativo 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 
Departamento: Administrativo 

 
Cargos dos subordinados: 

Técnico Administrativo / Estagiário 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Coordenar, planejar, organizar e controlar as atividades ligadas à gestão administrativa do 

atendimento ao profissional, com ênfase no atendimento financeiro, realizadas pelos 

subordinados, garantindo bons resultados para o Conselho Regional de Odontologia. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1.    Elaborar e coordenar estratégias para garantir maior agilidade no atendimento; 

2.  Elaborar e coordenar metas para a equipe administrativa e financeira de 

atendimento; 

3.  Elaborar e coordenar planilhas de controle de inadimplência dos profissionais 

inscritos; 

4. Elaborar relatórios gerencias e administrativos; 

5. Gerir estratégias de negociações de débitos de anuidades, com a finalidade de 

diminuir a inadimplência e garantir melhores resultados financeiros para  a 

Autarquia; 

6. Apresentar, mensalmente, na reunião de Indicadores, todos os resultados obtidos 

no mês anterior, com planos de ação, para atender melhor às necessidades do 

Conselho; 

7. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

8. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 

9. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando 

seu crescimento profissional dentro da Instituição. 

10. Garantir um ambiente saudável para sua equipe de trabalho atuando na 

administração de conflitos internos. 

11. Gerenciar e Avaliar fornecedores a cada três meses cujos contratos estejam sobre 

sua responsabilidade. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Graduação em Direito, Administração ou 

áreas afins. 

Experiência mínima 06 meses na função/ 

Liderança de equipes. 

Conhecimento em Licitações Públicas. Experiência em Órgãos Públicos. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador de Fiscalização Capital e Região Metropolitana de Salvador 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Fiscalização 

 

Cargos dos subordinados:  

Agente de Fiscalização 

Técnico Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Coordenar o setor de Fiscalização, garantindo que todos os profissionais da área de Odontologia 

atue em sua profissão de forma regular, orientando e autuando sempre que necessário de acordo 

com o Código de Ética da Profissão. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Coordenar e avaliar, sistematicamente, todas as denúncias que foram realizadas por 

profissionais ou pela sociedade e programar com o setor a averiguação dessas 

informações. 

2. Planejar, elaborar e supervisionar quinzenalmente, os roteiros das fiscalizações 

proativas e reativas em Salvador e Região Metropolitana, a fim de acompanhar e sanar 

as irregularidades dos profissionais de Odontologia. 

3. Gerenciar através de relatórios elaborados pelos colaboradores, se toda a programação 

mensal de fiscalização, foi realizada de acordo com o planejamento, dentro da área de 

Salvador e Região Metropolitana. 

4. Executar normativas de fiscalização, obedecendo o Manual de Fiscalização do 

Exercício Profissional do Sistema CFO/CROS. 

5. Gerenciar e avaliar os fornecedores, a cada 03 meses, cujo os contratos ficam sob sua 

responsabilidade e apresentar para a Gerência e Presidência, seus resultados. 

6. Planejar ações conjuntas com outros órgãos de prevenção, educação e fiscalização, para 

melhor apresentação do Conselho para os profissionais e para a sociedade. 

7. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

8. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 

9. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando seu 

crescimento profissional dentro da Instituição. 

10. Apresentar mensalmente a Gerência e Diretoria, na reunião de Indicadores, todos os 

resultados referentes ao mês anterior, apresentando ações de estratégias para o alcance 

de melhores resultados. 
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11. Elaboração do Planejamento Anual de Fiscalização e relatório Anual de fiscalização. 

12. Realizar viagens fora do município e acompanhamentos em reuniões e eventos, quando 

necessário para atuar na fiscalização. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Ensino Superior Completo em Odontologia. 

 

Experiência mínima de 06 meses na função.  

Conhecimento sobre o Código de Ética e 

regulamentos da profissão de Odontologia 

 

Experiência em Gestão de Equipes. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador de Fiscalização Interior da Bahia 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Fiscalização 

 

Cargos dos subordinados:  

Agente de Fiscalização 

Técnico Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Coordenar o setor de Fiscalização, garantindo que todos os profissionais da área de Odontologia 

atuem em sua profissão de forma regular, orientando e autuando sempre que necessário de acordo 

com o Código de Ética da Profissão. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Coordenar e avaliar, sistematicamente, todas as denúncias que foram realizadas por 

profissionais ou pela sociedade e programar com o setor a averiguação dessas 

informações. 

2. Planejar, elaborar e supervisionar quinzenalmente, os roteiros das fiscalizações 

proativas e reativas no interior do Estado, a fim de acompanhar e sanar as 

irregularidades dos profissionais de Odontologia. 

3. Gerenciar através de relatórios elaborados pelos colaboradores, se toda a programação 

mensal de fiscalização, foi realizada de acordo com o planejamento, no interior do 

Estado. 

4. Executar normativas de fiscalização, obedecendo o Manual de Fiscalização do 

Exercício Profissional do Sistema CFO/CROS. 

5. Gerenciar e avaliar os fornecedores, a cada 03 meses, cujo os contratos ficam sob sua 

responsabilidade e apresentar para a Gerência e Presidência, seus resultados. 

6. Planejar ações conjuntas com outros órgãos de prevenção, educação e fiscalização, para 

melhor apresentação do Conselho para os profissionais e para a sociedade. 

7. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

8. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 

9. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando seu 

crescimento profissional dentro da Instituição. 

10. Apresentar mensalmente a Gerência e Diretoria, na reunião de Indicadores, todos os 

resultados referentes ao mês anterior, apresentando ações de estratégias para o alcance 

de melhores resultados. 
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11. Elaboração do Planejamento Anual de Fiscalização e relatório Anual de fiscalização. 

12. Realizar viagens fora do município e acompanhamentos em reuniões e eventos, quando 

necessário para atuar na fiscalização. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Ensino Superior Completo em Odontologia. 

 

Experiência mínima de 06 meses na função.  

Conhecimento sobre o Código de Ética e 

regulamentos da profissão de Odontologia 

 

Experiência em Gestão de Equipes. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador de Ensino 

 

Superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Coordenar e responder pelas demandas de formação profissional de Cirurgiões-Dentistas, de 

Técnicos em Saúde Bucal e de Auxiliares em Saúde Bucal, com o objetivo de manter uma 

relação mais próxima e educativa com os profissionais de Odontologia. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1. Criar, coordenar e manter relação do CRO-BA com as instituições de ensino 

profissional; 

2. Criar coordenar e manter relação do CRO-BA com o Ministério da Educação e as 

Secretarias Estadual e Municipais de Educação; 

3.  Propor à Gerência e à Diretoria e coordenar estratégias destinadas a evitar o registro 

profissional no CRO-BA mediante a utilização de documentos com suspeita de fraude 

e que sejam oriundos de instituições de ensino, executando-as; 

4.  Emitir manifestações e pareceres técnicos em sua área de atuação;  

5. Prestar atendimento às coordenações e supervisões acadêmicas das instituições de 

ensino;  

6. Receber, analisar e encaminhar à Procuradoria Jurídica editais de processos seletivos e 

de concursos públicos que não estejam em conformidade com a legislação e normativos 

internos vigentes no Sistema CFO/CRO's, a fim de que sejam adotadas as medidas 

necessárias;  

7. Propor à Gerência e à Diretoria estratégias destinadas à valorização da formação e do 

exercício profissional;  

8. Participar de reuniões, encontros, fóruns, comissões e outras atividades, sempre que 

for designado; dentre outras demandas que envolvam a formação profissional no 

âmbito da Odontologia. 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Ensino Superior Completo em Odontologia. Experiência mínima de 06 meses na função.  

Conhecimento sobre o Código de ética e 

regulamento da profissão de Odontologia 

Boa comunicação Verbal e Relação 

Interpessoal. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

   REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador TI 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

Departamento: Informática 

 

Cargos dos subordinados:  

Técnico Informática 

Estagiário 

  MISSÃO DO CARGO  

(Objetivo principal do cargo) 

 

Gerenciar as atividades da área de TI, envolvendo a elaboração de projetos, implantação, suporte 

aos usuários, racionalização e redesenho de processos, incluindo desenvolvimento e integração 

de sistemas, com utilização de tecnologia.  

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

(Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Coordenar diariamente a equipe de TI, para garantir o bom funcionamento do serviço 

e o suporte dos usuários. 

2. Planejar e implantar projetos de sistemas para melhor atender as necessidades do 

Conselho e de todos os profissionais de Odontologia. 

3. Coordenar diariamente o sistema da Tecnologia de Informação e Comunicação do 

Conselho, dando suporte e orientação a todos os usuários. 

4. Coordenar a administração da rede do Conselho garantido o acesso e bloqueios dos 

usuários e resolvendo possíveis demandas diárias. 

5. Participar de comissões, disponibilizando informações, a fim de orientar a 

administração do Conselho nas tomadas de decisões. 

6. Confeccionar e encaminhar relatórios a Gerência da Instituição, referente ao 

desempenho do parque tecnológico, para conhecimento e transparências de 

Informação. 

7. Gerenciar, avaliar e testar a vulnerabilidade do sistema, a fim de garantir a segurança 

das Informações do Conselho. 

8. Realizar serviços externos, de acordo com suas funções nas outras unidades do 

Conselho, sempre que houver necessidade. 

9. Instalar e configurar Software e Hardware utilizados no Conselho, a fim de garantir a 

disponibilidade e integridade das informações. 

10. Gerenciar as licenças de uso dos serviços de informática, garantindo que a Instituição 

se mantenha regularizada. 

11. Acompanhar as necessidades de aquisição, adaptação e/ou reformulação de sistema 

para garantir sempre o melhor funcionamento do Conselho 

12. Gerenciar e avaliar os fornecedores, a cada 03 meses, cujo os contratos ficam sob sua 

responsabilidade e apresentar para a Gerência e Presidência, seus resultados. 

13. Apresentar mensalmente a Gerência e Diretoria, na reunião de Indicadores, todos os 

resultados referentes ao mês anterior, apresentando ações de estratégias para o alcance 

de melhores resultados. 
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14. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando seu 

crescimento profissional dentro da Instituição; 

15. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 

16. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Nível Superior em Ciências da Computação, 

Tecnologia de Redes e áreas afins. 

 

Experiência de 06 meses na função/ Domínio 

Microsoft e títulos de Software/ Experiência 

com Gestão de Equipes. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

 

Título do cargo: Coordenador de Licitações e Contratos 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Compras 

 

Cargos dos subordinados: 

Analista de Licitação 

Técnico de Licitação 

Estagiário 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Planejar, dirigir e coordenar a execução dos processos licitatórios, bem como os processos de 

dispensa e inexigibilidade, na forma da legislação pertinente e das normas internas da Autarquia. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1.    Gerenciar os pedidos de aquisição de materiais e serviços, conforme calendário 

anual recebido da Gerência; 

2. Coordenar o recebimento, a elaboração, formalização e finalização dos processos 

administrativos destinados a licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação; 

3. Coordenar e orientar a execução de contratos, termos aditivos, editais e outras 

publicações, além da divulgação dos Processos de Licitação e assuntos afins; 

4. Avaliar as solicitações de aquisições e serviços, procedendo com a devolução dos 

que não atendam à norma vigente; 

5. Coordenar e acompanhar sistematicamente, através de planilhas, os vencimentos 

dos contratos já existentes, para que não ocorram perda de prazos ou irregularidades 

com os prestadores de serviços. 

6. Orientar à Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro, quanto aos possíveis 

questionamentos e impugnações referente a Editais publicados, a fim de esclarecer 

e dar continuidade ao processo de Licitação. 

7. Apresentar, mensalmente, na reunião de Indicadores, todos os resultados obtidos 

no mês anterior, com planos de ação, para atender melhor às necessidades do 

Conselho; 

8. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

9. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 
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10. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando 

seu crescimento profissional dentro da Instituição. 

11. Garantir um ambiente saudável para sua equipe de trabalho atuando na 

administração de conflitos internos. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Graduação em Direito, Administração ou 

áreas afins. 

 

 

Experiência mínima 06 meses na função/ 

Liderança de equipes. 

 

Conhecimento em Licitações Públicas. 

 

 

Experiência em Órgãos Públicos. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador de Recursos Humanos e Departamento Pessoal 

 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 
Departamento: Recursos Humanos 

 
Cargos dos subordinados:  

Estagiário 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Adequar habilidades, conhecimentos técnicos e comportamentais, através de métodos e 

políticas definidas, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento humano. Selecionar, 

acompanhar, alinhar e desenvolver os colaboradores na direção dos propósitos e metas da 

empresa. Ser mediador entre a alta direção e colaboradores da Instituição. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Recrutamento e seleção de Cargos estratégicos e estagiários, com finalidade de aumento 

de quadro ou substituição de colaborador, com maior assertividade possível no processo, 

sempre que houver solicitação da Gerência. 

2. Garantir e implantar o setor de Recursos Humanos na Instituição, tendo como finalidade 

o desenvolvimento de pessoas para atingir os objetivos do Conselho; 

3. Criar e implantar o processo de Integração de novos colaboradores (treinamento 

institucional e funcional) sempre que um novo colaborador for contratado, a fim de 

garantir que ele seja integrado com a cultura da empresa e com as atividades relacionadas 

a seu cargo; 

4. Acompanhar e/ou ministrar a realização de treinamentos necessários para o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores e para atender as necessidades do 

Conselho. 

5. Implantar e gerenciar a Avaliação de treinamentos realizados na Instituição, por meio de 

análise crítica dos resultados, garantindo que o nível dos treinamentos ofertados esteja 

sempre alinhado com a expectativa da empresa. 

6. Realizar junto com a Gerência e o setor de comunicação da Instituição, ações de 

endomarketing, tendo como finalidade manter os colaboradores motivados e engajados e 

um clima organizacional produtivo. 

7. Criar e implantar junto com a Gerência e o setor jurídico da Instituição, o código de 

conduta da empresa, a fim de garantir que todos os colaboradores conheçam as regras da 

Instituição e possam ser avaliados de acordo. 

8. Entrevistar colaboradores, confeccionar, implantar e gerenciar as Descrições de Cargos 

de todos os setores do Conselho, para garantir o melhor funcionamento das atividades 

realizadas pelos colaboradores da Instituição. 
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9. Acompanhar a criação dos manuais referente a cada setor da Instituição, garantido que 

as normas e procedimento das atividades estejam escritas de forma clara e explicativa, 

para entendimento de qualquer pessoa que precise realizar aquelas atividades. 

10.  Criar e implantar, o processo de política de feedback com os colaboradores, a fim de 

informa-los sobre suas ações tanto positivas quanto negativas e criar estratégias de 

desenvolvimento quando necessário. 

11. Criar, implantar e acompanhar a Avaliação de Desempenho por competência dos 

colaboradores, a cada 06 meses, possibilitando assim acompanhar o desempenho do 

colaborador e traçar estratégias baseadas nos resultados. 

12. Criar, implantar e acompanhar o Plano de cargos e salários da Instituição, a fim de 

garantir um progresso formalizado e seguro, gerando motivação dos colaboradores e 

melhores resultados para empresa. 

13. Criar e implantar a Pesquisa de Clima organizacional, a partir de alinhamento de 

perguntas com as expectativas da empresa, para que com os resultados sejam 

estabelecidos novos projetos e planos de ação com o intuito de melhorar os resultados da 

Instituição. 

14. Implantar a reunião de Indicadores de Resultados, com os líderes, mensalmente, a fim de 

garantir que a Gestão maior possua as informações necessária de seus líderes e criar 

estratégias para o alcance de bons resultados. 

15. Atender sempre que solicitada a todos os colaboradores da Instituição, para garantir a 

administração de conflitos caso ocorra na empresa. 

16.  Participar, junto a Gestão de reuniões estratégicas, para dar suporte a Administração na 

tomada de Decisão. 

17. Implantar Treinamentos mensais para equipe de Líderes, no intuito de desenvolver as 

habilidades de gestão para a equipe. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Pós graduação completa em Recursos 

Humanos/Conhecimento em subsistema de 

RH. 

 

 

 Experiência mínima 06 meses na função de 

Gestão de Pessoas, Treinamento e 

Desenvolvimento. 

 

 

Nível Intermediário em Informática/ 

Conhecimento em Rotinas de Departamento 

Pessoal. 

 

 

Excelente comunicação verbal e escrita. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Coordenador Financeiro 

 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Financeiro 

 

Cargos dos subordinados:  

Técnico Administrativo Financeiro 

Estagiário 

Jovem Aprendiz 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Coordenar o setor financeiro e criar ações estratégicas para melhorar a receita e reduzir 

inadimplência, bem como garantir o pagamento das despesas da Autarquia, dando suporte à 

diretoria do Conselho na tomada de decisão. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Coordenar rotineiramente o setor financeiro, criando estratégias para reduzir o índice 

de inadimplência dos profissionais de odontologia com o Conselho. 

2. Coordenar e atualizar, sistematicamente, as Certidões de Dívida Ativa para realização 

de execução fiscal. 

3. Confeccionar e avaliar os relatórios de recebimento de anuidades e taxas, para envio 

ao setor de contabilidade para a realização mensal da receita e controle do Conselho. 

4.  Gerenciar diariamente a conciliação bancária, através de planilhas de Excel, para 

coordenar todos os pagamentos da Instituição. 

5. Coordenar, avaliar e realizar pagamentos através do gerenciador financeiro de todos os 

valores referente as demandas do Conselho, para manter a adimplência e regularidade 

da Instituição. 

6. Gerenciar e atualizar, mensalmente, os juros e multas, através da tabela SELIC a 

anuidade dos profissionais de Odontologia inscritos no Conselho. 

7. Coordenar e analisar as planilhas de débitos que são enviados para o setor jurídico, a 

fim de que seja entabulado os processos de execução. 

8. Gerir estratégias de negociação de débitos de anuidades, com finalidade de diminuir a 

inadimplência dos profissionais de Odontologia e garantir melhores resultados 

financeiros para Instituição. 

9. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe, e 

encaminhar ao setor de RH essas informações, para que juntos elaborem um 

planejamento de aplicação. 

10. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para a Instituição. 
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11. Aplicar a Avaliação de Desempenho por competência a cada 06 meses com seus 

colaboradores, acompanhando o desenvolvimento de cada um deles, viabilizando seu 

crescimento profissional dentro da Instituição. 

12. Garantir um ambiente saudável para sua equipe de trabalho atuando na administração 

de conflitos internos. 

13. Apresentar mensalmente a Gerência e Diretoria, na reunião de Indicadores, todos os 

resultados referentes ao mês anterior, apresentando ações de estratégias para o alcance 

de melhores resultados. 

14. Estabelecer datas fixas para os pagamentos do Conselho e garantir que todas estejam 

sendo respeitadas. 

15. Gerenciar e avaliar os fornecedores, a cada 03 meses, cujo os contratos ficam sob sua 

responsabilidade e apresentar para a Gerência e Presidência, seus resultados. 

16. Elaborar a proposta Orçamentária do ano seguinte, junto com a empresa de 

contabilidade, atendendo os prazos regimentais do CFO, para verificação e aprovação 

da Comissão de Tomada de Contas e posteriormente envio para o CFO para 

deferimento e publicação. 

17. Assessoramento a elaboração de relatórios de prestação de contas anual e prestação da 

Gestão da Instituição, junto com a empresa de contabilidade. 

18. Elaborar quadros e relatórios específicos, sistematicamente, conforme necessidade da 

Instituição, a serem inseridos no Portal da Transparência, atendendo a lei existente e 

Acesso à Informação, com o apoio da empresa de contabilidade. 

19. Elaborar relatórios mensais de demonstrativos analíticos da execução orçamentária, 

com a execução vigente, sempre que solicitado pela Gestão da Instituição. 

20. Monitorar sistematicamente, a regularidades das Certidões, levantando pendências, 

caso ocorram, para que sejam resolvidas, com o apoio da empresa de contabilidade. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Nível Superior em Administração, 

Contabilidade e áreas afins/ Conhecimento 

em taxas e impostos financeiros obrigatórios 

por Lei. 

 

Negociação/conciliação bancária 

 

Excel avançado 

 

 

Experiência de no mínimo 06 meses na 

função financeira e supervisão de Equipes 
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título da função: Supervisor de Manutenção e Transporte 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 Departamento: Administrativo 

 Cargos dos subordinados:  

Estagiário de nível médio 

  MISSÃO DO CARGO  

(Objetivo principal do cargo) 

Acompanhar a prestação de serviços referente a manutenção predial e de equipamentos do 

Conselho, bem como as demandas que envolvam os serviços de transporte. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Criar planos de manutenção e reparo de equipamentos e instalações, monitorar a 

execução, a eficiência e a pontualidade com que os técnicos realizam as tarefas; 

2. Executar as políticas e práticas de manutenção planejadas e definidas pela 

diretoria, fazendo os ajustes necessários na estrutura interna do setor; 

3. Estabelecer os sistemas e mecanismos informatizados que permitem monitorar o 

desempenho do equipamento, bem como controlar o status das diferentes 

instalações. Embora o monitoramento de seu bom estado e operação seja uma 

tarefa na qual participam todos os membros do departamento de manutenção, o 

gerente centraliza a observação geral e detalhada dos equipamentos; 

4. Distinguir corretamente e estabelecer a ordem de prioridades em reparos e tarefas 

de manutenção; 

5. Gerenciar a administração e contratos com terceiros que suportam atividades de 

manutenção; 

6. Ser proativo em relação aos materiais de segurança ou peças de reposição, que 

podem ser necessárias para realizar a manutenção e reparo dos equipamentos e 

ativos físicos da empresa, em conjunto com o planejador de manutenção. E ter a 

responsabilidade de controlar esse estoque de ferramentas, através do inventário. 

7. Deve armazenar e organizar toda a documentação referente ao equipamento, 

recomendações do fabricante, garantias, materiais, diagramas, instruções de uso 

e datas de validade dos materiais. 

8. Confeccionar escala para utilização dos veículos oficiais; 

9. Providenciar manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais; 

10. Realizar a movimentação de coleta de materiais e documentos entre o CROBA, 

sua diretoria e outras instituições, quando necessário; 

 

COMPETÊNCIAS (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Ensino médio completo/ conhecimento em 

manutenção de equipamentos/ Carteira de 

Habilitação. 

Experiência de 06 meses na função  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Assessor de Comunicação 

Cargo do superior imediato: Gerência 

 Departamento: Comunicação 

 Cargos dos subordinados:  Estagiário 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Transmitir informações relevantes à sociedade referente ao exercício legal e ético da 

Odontologia, papel institucional do CRO-BA, além de fornecer informações sobre resoluções e 

atividades desempenhadas pela Autarquia para os profissionais de Odontologia. Trabalhar a 

imagem institucional, além de garantir visibilidade e transparência do Conselho. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Escrever releases para os meios de comunicação divulgarem espontaneamente, 

gratuitamente, quando possível, no intuito de alavancar o papel institucional do 

Conselho. 

2. Criar conteúdo para serem inseridos nas redes sociais da Instituição, sistematicamente, 

garantindo informações para os clientes internos e externos. 

3. Gerenciar, Monitorar e atualizar as redes sociais da Instituição, diariamente, 

estabelecendo quais informações serão divulgadas, respondendo às demandas dos 

clientes internos e externos, garantindo uma boa estratégia de comunicação. 

4. Alimentar o Portal da Transparência no site do Conselho, com demandas específicas e 

oriundas de setores do Conselho, visando manter transparência de acordo com a Lei de 

Acesso à Informação;  

5. Assessorar a cobertura dos eventos, quando ocorrem, realizando o planejamento da 

cobertura institucional, material que será utilizado na comunicação interna e externa, 

criação do material publicitário, fotográfico, para oferecer banco de dados da 

comunicação institucional do Conselho. 

6. Estabelecer um plano estratégico de Comunicação e benefícios entre Instituições, 

através de relações públicas, sempre que possível, com o intuito de gerar uma 

percepção positiva de marcas e serviços da Instituição. 

7. Apresentar a Gerência e Presidência mensalmente, na reunião de Indicadores, os 

resultados obtidos referentes ao mês anterior, criando estratégias para melhores 

resultados. 



 

52 
 

8. Verificar junto aos setores da Instituição, quais são suas dificuldades, através das 

Reuniões de Indicadores, e atuar na elaboração da comunicação interna, visando 

diminuir os erros por falta de conhecimento dos clientes internos e externos. 

9. Apresentar mensalmente, quais são os temas que serão trabalhados dentro daqueles 

meses, para que a Instituição possa acompanhar os resultados dessas ações. 

10. Propor lives, com temas voltados à odontologia, construir conteúdos importantes nas 

redes sociais, com o intuito de possibilitar conhecimentos gratuitos para os 

profissionais e alavancar a imagem do Conselho. 

11. Planejar e criar a revista Jornal – Croba, trimestralmente, buscando junto a Diretoria 

uma linha editorial específica para o período, com o intuito de atrair os jurisdicionados. 

12. Gerenciar, planejar e desenvolver peças e campanhas publicitárias. Elaborar relatórios, 

seleção e revisão e preparo de matérias e textos a serem divulgados em jornais, matérias 

de tv e entrevistas; 

13. Gerenciar e avaliar fornecedores, cujo o contrato seja da responsabilidade do setor, e 

apresentar mensalmente à Diretoria e Gerência. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Ensino Superior Completo em Comunicação, 

jornalismo ou áreas afins. 

 

 

Experiência mínimo de 06 meses na função/ 

Criatividade.  

Conhecimento e experiência em informática, 

redação e mídias digitais.  

Empatia e habilidade de percepção; 

Curiosidade; Habilidade de pesquisa; com 

tecnologias; Agilidade; Storytelling; Boa 

abordagem; Capacidade de ouvir e 

interpretar; de escrita; Multidisciplinariedade; 

inteligência emocional. 
 

  CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

É importante que a empresa encare a comunicação como uma aliada para os negócios, pois o bom 

relacionamento com seus públicos, interno e externo, assegura o reconhecimento perante a 

sociedade, valoriza os recursos e o potencial de seus colaboradores, e auxilia no fortalecimento da 

reputação. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Assessor Administrativo 

 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo Departamento: Gerência 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Assessorar o superior imediato no desempenho de suas funções. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Assessorar o superior imediato no desempenho de suas funções, auxiliando na execução 

de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos, 

redigindo atas, memórias, ofícios, despachos e outros expedientes de rotina; 

2. Acompanhar, sob a orientação do superior imediato, a execução de tarefas a serem 

operacionalizadas em outras áreas para garantir o resultado esperado; 

3. Controlar documentos, processos internos e correspondências; 

4. Comunicar-se oralmente e por escrito, recebendo pessoas internas e externas à 

comunidade profissional, inclusive, prestando e recebendo informações que se refiram à 

sua rotina administrativa; 

5. Organizar eventos e viagens e prestar serviços como organização de agenda institucional, 

quando solicitado; 

6. Emitir informações, analisar dados, recepcionar pessoas, controlar e analisar processos, 

quando designado; 

7. Supervisionar ações, monitorando os resultados e elaborando relatórios; 

8. Assessorar e participar de comissões, quando designado; 

9. Receber as informações dos líderes e preparar as apresentações que serão utilizadas na 

reunião de Indicadores de Resultados, mensalmente. 

10. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afetas ou lhe tenham sido 

atribuídas pela Diretoria de Administração; 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Práticas necessárias ao cargo 

Superior Completo em Administração ou 

áreas afins 

Comunicação verbal e escrita 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Gerente Administrativo 

Superior imediato: Presidente 

Departamento: Gerência 

 

Cargos dos subordinados:  

Assessores 

Coordenadores 

Supervisores 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Gerenciar toda a equipe do Conselho, garantindo o bom funcionamento das atividades e os 

resultados esperados pela Instituição. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Analisar e gerenciar dados dos setores, através dos indicadores. 

2. Emitir relatórios gerenciais.  

3. Sugerir, implementar e acompanhar planos de melhorias para a Autarquia. 

4. Gerenciar acessos e permissões de usuários no Banco do Brasil, através de aplicativo ou 

site; 

5. Assessorar a Diretoria no processo de planejamento estratégico. 

6. Autorizar abertura de processos de compras solicitados pelos demais setores; 

7. Realizar reuniões periódicas com os líderes de setores para acompanhamento das 

atividades desenvolvidas. 

8. Realizar e/ou fornecer treinamentos com a equipe, no intuito de desenvolver novas 

habilidades do seu time. 

9. Realizar feedbacks programados e/ou sempre que houver necessidade para a equipe de 

colaboradores. 

10. Gerenciar e garantir um clima organizacional positivo para os colaboradores da 

Instituição. 

11. Executar outras tarefas correlatas, mediante solicitação do superior imediato. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Superior Completo em Administração ou 

áreas afins. 

Experiência mínima de 06 meses na função 

administrativa.  

Nível Intermediário em Informática Experiência mínima 06 meses em Gestão de 

Pessoas. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Secretária Executiva  

 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 

Departamento: Administrativo 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

Controlar e manter organizado toda a documentação oficial do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia e garantir todo o assessoramento das demandas oriundas da Presidência e 

Diretoria. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Controlar e organizar os documentos, portarias, editais e decisões, referente ao Conselho, 

a fim de salvaguardá-los por serem documentos Presidenciais e, portanto, de extrema 

importância. 

2. Responsável por receber, calcular, organizar e encaminhar aos setores responsáveis as 

demandas referentes a diárias, auxílios representação e jetons que são pagas pelo 

Conselho, a fim de atender as necessidades da Instituição. 

3. Responsável por enviar convocações das reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, 

garantindo que todos os participantes recebam seus convites e garantam sua presença. 

4. Apoiar a Presidência, Diretoria e Conselheiros, todas as vezes que for solicitada, para 

atender as demandas do Conselho. 

5. Apresentar mensalmente, nas reuniões de resultados, seus indicadores, com o plano de 

ação para melhores estratégias, sempre que houver necessidade, garantindo a melhoria 

do processo. 

6. Organizar e apoiar sempre que necessários todos os eventos relacionados ao Conselho, a 

fim de atender as demandas da Instituição. 

7. Gerenciar e avaliar fornecedores, cujo contrato seja da responsabilidade seja do setor, e 

apresentar mensalmente à Diretoria e Gerência; 

8. Participar de reuniões e confeccionar as Atas, a fim de formalizar os assuntos e decisões 

que tenham sido tomadas no momento; 

9. Atender diariamente, através dos meios de comunicação disponibilizados pelo Conselho, 

os profissionais que entram em contato com a Ouvidoria, respondendo às demandas 

solicitadas por eles em tempo hábil. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 
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Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Graduação em Secretaria Executiva 

 

Experiência mínima de 02 anos na função. 

 

Comunicação Técnica relevantes a Órgãos 

Públicos 

 

Habilidade Organizacional e Gerenciamento 

de Tempo 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Procurador Jurídico 

 

Cargo do superior imediato: Presidência 

 

Departamento: Jurídico 

 

Cargos dos subordinados:  

Assessor Jurídico 

Supervisor do Setor de Processos Éticos 

Supervisor da Procuradoria Jurídica 

Analista Jurídico da Procuradoria Jurídica 

Analista Jurídico do Setor de Processo Ético 

Técnico Administrativo da Procuradoria Jurídica 

Técnico Administrativo do Setor de Processo Ético 

Estagiários 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Coordenar todas as atividades do Setor de Processo Ético e da Procuradoria Jurídica, prestando 

assessoria e consultoria aos membros do Plenário e da Diretoria e aos Setores da Autarquia, 

sugerindo medidas, resguardando os interesses e prestando a segurança jurídica aos atos e decisões 

do CROBA, além de administrar todo o contencioso através da atuação pessoal e de assessores 

jurídicos. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

1. Prestar assessoria e consultoria ao Presidente, à Diretoria e ao Plenário em todos os 

níveis e matérias abrangidas pelo Direito, desenvolvendo atividades pertinentes às 

questões de natureza cível, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária, 

administrativa entre outras; 

2. Representar o Conselho em Juízo ou fora dele, comparecendo a audiências, sessões de 

julgamento, diligências cartorárias e em secretarias das varas, bem assim a órgãos 

públicos em geral, em todas as esferas, acompanhando os processos em andamento em 

todas as instâncias, adequando os fatos à legislação aplicável; 

3. Coordenar as atividades do contencioso do CRO-BA acompanhando publicações de 

atos processuais, cumprimento de prazos, bem como elaborando e revisando petições 

iniciais, contestações, recursos e quaisquer outras peças necessárias que objetivem 

atender as exigências do processo e proporcionando respaldo jurídico; 

4. Propor medidas que facilitem a uniformidade de procedimento, a aplicação da 

legislação, alterações nos normativos internos, regimentais e pertinentes aos 

empregados e ao Conselho, de modo a ajustá-los aos interesses públicos do CRO-BA, 

exercendo o controle interno da legalidade dos atos da administração do CRO-BA; 

5. Coordenar as atividades do contencioso do CRO-BA acompanhando publicações de 

atos processuais, cumprimento de prazos, bem como elaborando e revisando petições 
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iniciais, contestações, recursos e quaisquer outras peças necessárias que objetivem 

atender as exigências do processo e proporcionando respaldo jurídico; 

6. Propor medidas que facilitem a uniformidade de procedimento, a aplicação da 

legislação, alterações nos normativos internos, regimentais e pertinentes aos 

empregados e ao Conselho, de modo a ajustá-los aos interesses públicos do CRO-BA, 

exercendo o controle interno da legalidade dos atos da administração do CRO-BA; 

7. Coordenar as atividades dos ocupantes de cargos de Supervisão do Setor de Processo 

Ético e da Procuradoria Jurídica, de seus estagiários de Direito e dos assessores 

jurídicos contratados pelo CRO-BA; 

8. Coordenar o serviço de cobrança administrativa, extrajudicial e judicial de anuidades 

devidas ao CRO-BA pelos jurisdicionados; 

9. Elaborar e revisar os termos de obrigações, contratos, convênios, ajustes, protocolos e 

acordos a serem firmados pelo CRO-BA; 

10. Assessorar, inclusive com o auxílio de assessores jurídicos contratados pelo CRO-BA, 

os responsáveis pela condução de processos éticos, fiscalizatórios, administrativos, 

disciplinares e licitatórios, quando necessário; 

11. Elaborar e revisar pareceres e manifestações jurídicas em assuntos de natureza jurídica; 

12. Prestar suporte jurídico às decisões do Presidente nos processos que tratem de direitos, 

deveres, disciplina, vantagens e prerrogativas dos empregados do CRO-BA; 

13. Levantar, avaliar e planejar as necessidades de treinamentos de sua equipe e 

encaminhar ao Setor de Recursos Humanos tais informações, para que, em conjunto, 

elaborem planejamento de aplicação; 

14. Criar rotina de feedback com seus colaboradores, desenvolver suas habilidades e 

competências para gerir melhores resultados para o CRO-BA; 

15. Aplicar a Avaliação de Desempenho com os seus colaboradores, acompanhando o 

desenvolvimento de cada um deles, viabilizando seu crescimento profissional dentro 

do CRO-BA; 

16. Garantir um ambiente saudável para sua equipe de trabalho atuando na administração 

de conflitos internos; 

17. Apresentar, mensalmente, à Gerência e à Diretoria, na reunião de Indicadores, todos os 

resultados referentes ao mês anterior, apresentando ações de estratégias para o alcance 

de melhores resultados; 

18. Coordenar e executar os demais serviços conexos e peculiares à matéria. 

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

 

Graduação em Direito/ Registro na Ordem 

dos Advogados( OAB) 

 

Experiência mínima 06 meses na função. 

 

Conhecimento em matérias jurídico-legais 

próprias de Conselhos Profissionais. 

 

Experiência em Conselhos de Fiscalização 

Profissional ou em outros Órgãos Públicos 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

Título do cargo: Motorista (EXTINTO) 

Cargo do superior imediato: Gerente Administrativo 

 Departamento: Administrativo 

 Cargos dos subordinados: Não possui 

 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Conduzir veículos automotores e transportar pessoas, cargas e outros. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Conduzir veículos automotores em serviços externos, transportando materiais e 

outros, conforme solicitação; 

2. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos à quilometragem, 

horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho, 

conforme orientação do CROBA; 

3. Controlar consumo de combustível e lubrificante, bem como prazos ou 

quilometragem para revisões; 

4. Manutenção preventiva e corretiva dos veículos, pela conservação e segurança dos 

veículos, ajustes e pequenos reparos; 

5. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito; 

6. Executar outras atividades correlatas e inerentes ao seu cargo e compatíveis com as 

atribuições estabelecidas acima, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior, quando solicitado; 

7. Acompanhamento de IPVA, seguro entre outros; 

8. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

 

Competências Técnicas 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

  

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Ensino médio completo Habilidade no trato com pessoas para 

interagir com diferentes níveis. 

 

CNH Categoria B 

 

 

Experiência de 06 meses na função 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

31/03/2022 

REVISÃO 01 

 

Título do cargo: Assessor da Presidência 

Cargo do superior imediato: Presidente Departamento: Presidência 

  MISSÃO DO CARGO  

(objetivo principal do cargo) 

 

Prestar assistência direta e imediata à Presidência no desempenho de suas atribuições. 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 (Descrição detalhada das atividades: O QUE, COMO, PARA QUE, QUANDO) 

 

1. Secretariar reuniões e outros eventos; 

2. Assessorar o superior imediato no desempenho de suas funções, auxiliando na execução de 

suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos, 

redigindo atas, memórias, ofícios, despachos e outros expedientes de rotina; 

3. Acompanhar, sob a orientação do superior imediato, a execução de tarefas a serem 

operacionalizadas em outras áreas para garantir o resultado esperado; 

4. Controlar documentos, processos internos e correspondências; 

5. Comunicar-se oralmente e por escrito, recebendo pessoas internas e externas à comunidade 

profissional, inclusive, prestando e recebendo informações que se refiram à sua rotina 

administrativa; 

6. Organizar eventos e viagens e prestar serviços como organização de agenda institucional, 

quando solicitado; 

7. Emitir informações, analisar dados, recepcionar pessoas, controlar e analisar processos, 

quando designado; 

8. Assessorar e participar de comissões, quando designado; 

9. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afetas ou lhe tenham sido 

atribuídas pela Diretoria de Administração; 

COMPETÊNCIAS 

 (Requisitos necessários para ocupar o cargo) 

Competências Técnicas 

Conhecimentos Habilidades 

Escolaridade e conhecimentos específicos 

para o cargo 

Experiência e práticas necessárias ao cargo 

Ensino Superior Completo. Experiência mínima de 06 meses na função.  

Conhecimento sobre o Código de ética e 

regulamento da profissão de Odontologia 

 

 

 

 


