
 

RESOLUÇÃO 1.745, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1994 

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIV A DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 1 7, 
inciso XXVI, da Resolução n° 1.600, de 11.12.91 (Regimento Interno), 
promulga a seguinte Resolução:  

  
INSTITUI O PLANO DE CARREIRAS E DE VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 

  
PLANO DE CARREIRAS E DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
  

TÍTULO I 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  

Art. 1° O apoio ao exercício das competências da Assembléia 
Legislativa é desempenhado  por sua Secretaria, estruturalmente 
organizada e com quadro próprio de pessoal.  
  
Art. 2° São atividades da Secretaria da Assembléia Legislativa: 
  
I - o apoio à elaboração legislativa;  
  
II - o apoio à  fiscalização externa e interna;   
  
III - o apoio à representação político-parlamentar;  
  
IV - a administração.  
  
Parágrafo único. A discriminação das atividades, por áreas 
específicas, é a constante do título li, capítulos I, II, III e IV.  
  
Art. 3° A organização administrativa da Secretaria da Assembléia 
Legislativa obedece aos objetivos previstos nesta Resolução e 
corresponde às especificações e quantitativos das áreas de atividade 
descritas nos anexos que a integram.  
  
§ 1° Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa disporá sobre a 
aplicação deste  artigo, com especificação do conjunto de unidades 



administrativas, criado nesta Resolução, observada a correspondência 
com as áreas de que trata o anexo I.  
  
§ 2° A estrutura organizacional da Secretaria da Assembléia Legislativa 
é a constante do anexo IX.  

  
CAPÍTULO II  

 DO QUADRO DE PESSOAL, DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES 
GRATIFICADAS 

  
Art. 4° O Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa 
compõe-se de cargos efetivos integrantes de carreiras, de cargos de 
provimento em comissão e de funções gratificadas, distribuídas 
numericamente por área de atividade ou de especificação profissional.  
  
Art. 5° Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
definidas, com denominação própria, criada por resolução, em número 
certo, e com pagamento por pessoa jurídica de direito público.  
  
Art. 6° Cargo de provimento efetivo é o cargo público de caráter 
permanente, preenchido mediante aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, escalonado em classes e 
privativo de seus titulares.  
  
Art. 7° Cargo de provimento em comissão é o cargo público de livre 
nomeação e exoneração, preenchida em caráter transitória.  
  
Art. 8° Função gratificada é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades, autônomas ou adicionais, exercidas por servidor 
público efetivo, mediante gratificação.  
  
§ 1° São funções gratificadas: 
  
I - as criadas por esta Resolução; 
  
II - as previstas em legislação específica, com as respectivas 
atribuições e responsabilidades.  
  
§ 2° As funções gratificadas de gerenciamento dos órgãos e atividades 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, constantes do anexo V, serão 
indicadas pelas respectivas diretorias de área a seus superiores 
hierárquicos, os quais as submeterão à deliberação do Diretor Geral 
para a respectiva designação.  

  
Seção I 

Da Conceituação e da Estrutura das Carreiras 
  

Art. 9° As carreiras constantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, instituídas nos termos desta Resolução, têm 



fundamento no art. 38, da Constituição Estadual e visam a 
proporcionar: 
  
I - sistema permanente de reciclagem, treinamento, capacitação e 
especialização dos recursos humanos; 
  
II - desenvolvimento do servidor público na carreira, inspirado na 
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação 
profissional e no esforço pessoal;  
  
III - atendimento eficaz ao exercício das competências específicas do 
Poder Legislativo;  
  
IV - melhoria permanente da qualidade no desenvolvimento das 
atividades;  
  
V - otimização do atendimento ao público com o aprimoramento da 
capacitação do servidor público; 
  
VI - justa adequação da remuneração dos servidores públicos em 
conformidade com sua capacitação profissional.  
  
Art. 10 Os cargos efetivos da Secretaria da Assembléia Legislativa 
serão organizados e providos em carreiras, observadas as diretrizes 
estabelecidas nesta Resolução, e integram o grupo ocupacional 
legislativo configurado no Quadro de Pessoal da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, com suas carreiras assim discriminadas: 
  
I - de Procuradoria; 
  
II - de Taquigrafia; 
  
III - de Informática; 
  
IV - de Apoio Administrativo. 
  
Art. 11 As carreiras serão constituídas em classes de cargos, 
observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem 
assim a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas, e 
manterão correlação com as finalidades dos órgãos a que devam 
atender.  
  
§ 1° As carreiras compreenderão classes de cargos do grupo 
profissional reunidas em segmentos distinto e escalonada na 
graduação básica, média e superior, de acordo com a escolaridade 
exigível nesta Resolução.  
  
§ 2° Classe é a divisão básica da carreira, que agrupa os cargos 
hierarquizados segundo o nível de escolaridade, atribuições e 
responsabilidades.  



  
§ 3° As classes desdobram-se em três graus de esco1aridade e cada 
uma em três categorias com seis níveis horizontais a que 
correspondem os respectivos vencimentos.  
  
§ 4° As categorias configuram o desdobramento vertical da classe, em 
crescimento gradual, da I para a li e da li para a III categoria.  
  
Art. 12 O quantitativo dos cargos de provimento efetivo que integram 
as carreiras disciplinadas no art. 10, desta Resolução, e seus 
respectivos níveis de vencimentos, são os constantes dos anexos II e 
III.  
  
§ 1° A distribuição dos cargos de carreira e das funções gratificadas 
será procedida por área de atividade ou de especialização profissional, 
com exigência de lotação na Secretaria da Assembléia Legislativa, e 
localização setorial nos órgãos que integram a estrutura organizacional 
do Poder Legislativo.  
  
§ 2° A localização de seus servidores e quaisquer de suas alterações 
dar-se-ão por ato a ser baixado pela Direção Geral, vedada a 
localização de servidor ocupante de cargo exclusivamente efetivo em 
gabinete de deputado e liderança.  
  
§ 3° É vedada a lotação de servidores integrantes das carreiras em 
órgãos cujas atividades não guardem correlação com sua área de 
atividade.  
  
§ 4° Os requisitos, a especialidade, a natureza do cargo ou a sua 
categoria profissional serão identificados pela denominação 
complementar ou pelas especificações, nos termos do anexo I, 
observada a distribuição prevista no § 1°, deste artigo.  
  
Art. 13 O ingresso na carreira será feito no nível e classe iniciais, 
ressalvado o disposto no § 1 °, a e b, do art. 64, sempre mediante 
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, observada, no provimento, a ordem de classificação.  
  
Art. 14 O ingresso na carreira assegura ao servidor público a 
participação em programas. de reciclagem, treinamento, capacitação, 
especialização e desenvolvimento profissional.  

  
Seção II 

Do Desenvolvimento da Carreira 
  

Art. 15 O desenvolvimento do servidor público na carreira se 
processará por progressão horizontal e vertical. 
  
Parágrafo único. As progressões horizontal e vertical serão realizadas 
de acordo com os critérios gerais estabelecidos nesta Resolução.  



  
Art. 16 Progressão horizontal é a passagem ao nível seguinte dentro 
da mesma classe, condicionada ao interstício de dois anos e à 
avaliação de desempenho funcional do servidor público.  
  
Art. 17 Progressão vertical é a passagem à categoria subseqüente, da 
mesma classe, a cada interstício de três anos, condicionada a: 
  
I - comprovação de escolaridade exigida e requisitos específicos;  
  
II - avaliação de bom desempenho; 
  
III - obtenção de, no mínimo, sessenta por cento dos créditos 
distribuídos em cursos ou programas de treinamento, de reciclagem, de 
capacitação, de especialização e de desenvolvimento de recursos 
humanos; 
  
IV - desempenho satisfatório nas participações eventuais em grupos de 
trabalho, comissões ou cursos ministrados; 
  
V - cumprimento das atribuições e da programação periódica de 
trabalho do órgão de localização do servidor público.  
  
Parágrafo único. A progressão vertical verificar-se-á mediante a 
avaliação de desempenho e qualificação profissional.  
  
Art. 18 É assegurada ao servidor público, com dispensa de interstício, 
ao aposentar-se, a progressão funcional ao nível imediatamente 
superior, ou a progressão vertical à categoria seguinte de sua classe, 
e, encontrando-se no último nível e categoria de sua classe, um 
percentual de dez por cento.  
  
Art. 19 Os períodos aquisitivos de direito à progressão horizontal e 
vertical serão computados de 10 de janeiro a 31 de dezembro de cada 
biênio ou triênio, respectivamente.  
  
Art. 20 O período aquisitivo para o desenvolvimento na carreira não 
será computado no ano em que o servidor público incorrer em falta 
funcional, nos termos da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994.  
  

Seção III 
Da Avaliação e do Desempenho 

  
Art. 21 A avaliação levará em conta o desempenho do servidor público 
no cumprimento de suas atribuições, o seu potencial de 
desenvolvimento profissional na carreira, o seu zelo funcional e 
disciplina, observando-se: 
  



I - a competência, a produtividade, a assiduidade, a pontualidade, a 
cooperação e a observância dos demais deveres funcionais; 
  
II - os dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse de 
aperfeiçoamento, mediante participação em cursos de capacitação e 
desenvolvimento profissional;  
  
III - participação nos programas de treinamento, de reciclagem, de 
capacitação, de especialização e de desenvolvimento funcional com 
aproveitamento mínimo de sessenta por cento. 
  
IV - o potencial revelado: 
  
a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso anterior; 
b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas das quais 
resulte o aprimoramento da execução de tarefas individuais ou do 
órgão de sua localização;  
c) pela eficiência demonstrada em função da complexidade das 
atividades exercidas; 
  
V - o zelo funcional revelado: 
  
a) pela observância das normas legais, regimentais e regulamentares;  
b)   pela presteza e correção no desempenho das tarefas;  
c) pelo espírito de colaboração e de iniciativa revelados, inclusive, pela 
apresentação de trabalhos condizentes com o serviço; 
d) pela discrição; 
e) pelo interesse, visando à economia e conservação do material.  
  
VI - a disciplina caracterizada: 
  
a) pela obediência às ordens dos superiores hierárquicos, exceto 
quando manifestadamente ilegais;  
b) pela urbanidade no trato com os superiores, os colegas e o público. 
  
Parágrafo único. O desempenho, o potencial, o zelo funcional e a 
disciplina do servidor público, de que trata este artigo, serão revelados 
na folha de registro de avaliação, constantes do anexo VII, apurados 
por média aritmética. 
  
Art. 22 Na avaliação de desempenho serão adotados critérios que 
atenderão à natureza das atividades desempenhadas pelo servidor 
público e às condições em que serão exercidas, observadas as 
seguintes características fundamentais: 
  
I - objetividade e adequação dos processos e instrumentos de 
avaliação ao conteúdo ocupacional das carreiras;  
  
II - periodicidade; 
  



III - produtividade, consignada na contribuição do servidor para 
consecução dos objetivos dos órgãos da Assembléia Legislativa; 
  
IV - comportamento observável do servidor público; 
  
V - conhecimento, pelo servidor público, do resultado de todos os itens 
da sua avaliação.  
  
§ 1° O formulário para registro da avaliação constante do anexo VII 
refletirá objetivamente os critérios estabelecidos neste artigo.  
  
§ 2° A avaliação terá obrigatoriamente periodicidade semestral seus 
procedimentos serão orientados tecnicamente e acompanhados pelo 
Núcleo Permanente de Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação 
Funcional da Secretaria da Assembléia Legislativa.  
  
Art. 23 A avaliação será procedida pelo Conselho de Avaliação da 
respectiva carreira.  

  
Seção IV 

Do Conselho de Avaliação 
  

Art. 24 O Conselho de Avaliação, ressalvando o disposto no art. 48, 
será composto por: 
  
I - dois representantes dos servidores da respectiva carreira e seus 
respectivos suplentes, indicados pela entidade representativa de 
servidores; 
  
II - pelo diretor de área a que está subordinado; 
  
III - pelo representante da Direção Geral; 
  
IV - por um representante da Procuradoria e Consultoria, e seu 
respectivo suplente.  
  
§ 1° Os servidores constantes do inciso I serão, obrigatoriamente, de 
classe superior à do avaliado.  
  
§ 2° Será de dois anos o mandato dos membros do Conselho de 
Avaliação, vedada a sua recondução, exceto quanto aos incisos II e III.  
  
Art. 25 O Conselho procederá à avaliação dos  servidores, obedecido o 
disposto nesta Resolução, e seu funcionamento dar-se-á na forma do 
regulamento próprio a ser baixado pela Administração 
  
Parágrafo único. As avaliações serão por antigüidade ou 
merecimento, conforme os critérios estabelecidos em cada carreira.  
  



Art. 26 Os critérios de avaliação por merecimento têm valoração 
atribuída de acordo com o anexo VII que integra esta Resolução, cuja 
avaliação nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 será semestral, e apurada através 
de média aritmética.  
  
Art. 27 O Conselho de Avaliação fará publicar as listas dos candidatos 
que tiverem preenchido os requisitos para as promoções por 
antigüidade e por merecimento. 
  
§ 1° Recursos poderão ser interpostos no prazo de cinco dias e serão 
dirigidos ao Conselho de Avaliação que decidirá, em primeiro grau, no 
prazo de três dias.  
  
§ 2° Da decisão do Conselho de Avaliação caberá recurso à Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa, interposto no prazo de três dias, 
que decidirá em última instância, impreterivelmente, no prazo de cinco 
dias.  
  
§ 3° Os recursos serão recebidos, com efeito, suspensivo, e as 
promoções somente se efetivarão após a decisão administrativa do 
recurso.  
  
§ 4° Poderá ser interposto recurso com efeito suspensivo junto ao 
Conselho de Avaliação, quando o servidor público estiver submetido a 
processo administrativo, até que seja concluído.  
  
Art. 28 O merecimento será apurado pela competência, pela 
assiduidade, pela pontualidade, pelo zelo funcional e pela disciplina, 
através do respectivo Conselho de Avaliação.  
  
§ 1° Na avaliação da competência computar-se-á a pontuação atribuída 
ao servidor público pelo seu desempenho funcional, levando-se em 
conta sua dedicação, responsabilidade, eficiência, contribuição para a 
organização e melhoria da qualidade dos serviços, aprimoramento de 
sua cultura jurídica ou de sua área de atuação profissional e grau de 
apresentação de solução criativa de problemas.  
  
§ 2° Na avaliação da assiduidade computar-se-á a pontuação atribuída 
ao servidor público pela sua freqüência ao trabalho ou às designações 
dele decorrentes, levando-se em conta a pontualidade no serviço e 
pronto atendimento às convocações da chefia, bem como a 
observância de prazos.  
  
§ 3° Na avaliação do zelo funcional computar-se-á a pontuação 
atribuída ao servidor público, considerando: 
  
a) o zelo, economia e conservação do patrimônio público, bem como 
do material que lhe for confiado; 
b) a observância das normas legais, regimentais e regulamentares; 
c) a presteza e correção no desempenho das tarefas; 



d) o espírito de colaboração; 
e) a discrição e apresentação funcional.  
  
§ 4° Na avaliação da disciplina computar-se-á a pontuação atribuída ao 
servidor público pela obediência às ordens hierarquicamente 
superiores, manifestadamente legais, e pela urbanidade no trato com 
os colegas, os superiores e o público.  
  
Art. 29 Julgado o merecimento, o Conselho de Avaliação encaminhará 
à Mesa Diretora o respectivo ato de habilitação, com a indicação, em 
lista tríplice, dos nomes dos três servidores públicos habilitados, em 
condições de igualdade, para a promoção por merecimento, para que, 
no prazo de dez dias, seja baixado o ato de promoção.  
  
Art. 30 Realizada a promoção por merecimento, àqueles preteridos, 
para a mesma categoria, serão atribuídos para as promoções futuras, 
dois pontos, acrescendo-se três pontos àqueles remanescentes da lista 
tríplice.  
  
Art. 31 A antigüidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na 
categoria a que pertence o servidor público.  
  
Art. 32 Na apuração da antigüidade, havendo empate de tempo de 
serviço na mesma categoria, adotar-se-á como critério, 
sucessivamente, o de maior tempo de serviço público na Assembléia 
Legislativa, no serviço público estadual e o de maior idade.  
  
Art. 33 Apurada a antigüidade, o Conselho de Avaliação encaminhará 
à Mesa Diretora o respectivo ato de habilitação com a indicação do 
servidor público habilitado para a promoção por antigüidade, para que, 
no prazo de dez dias, seja baixado o ato de promoção.  
  
Art. 34 Não concorrerá à promoção por merecimento ou por 
antigüidade: 
  
I - aquele que estiver respondendo a inquérito administrativo, ou 
processo judicial; 
  
II - aquele que tiver falta não justificada posteriormente à data em que 
se tenha dada à última promoção da categoria a concorrer; 
  
III - aquele que tiver sofrido pena disciplinar ou tiver sido condenado 
judicialmente, respeitada a ampla defesa, o contraditório e o prazo 
estabelecido no art. 35, desta Resolução; 
  
IV - aquele que ainda não tiver adquirido estabilidade ou estiver em 
cumprimento de estágio probatório.  
  
Art. 35 A exclusão de candidato em lista de promoção por 
merecimento ou antigüidade prescreverá: 



  
I - em dois anos, quanto à pena de suspensão;  
  
II – em um ano, quanto à pena de repressão. 
  
Art. 36 Concluída a promoção por merecimento ou por antigüidade, 
reinicia-se na nova categoria a avaliação, não sendo válidos os pontos 
obtidos até então.  
  
Art. 37 As promoções na carreira por merecimento e antigüidade, 
obedecerão, no que couber, os critérios e as regras gerais desta 
Resolução.  

  
Seção V 

Da Qualificação Profissional 
  

Art. 38 O Núcleo Permanente de Treinamento, Desenvolvimento e 
Avaliação Funcional coordenará as atividades internas destinadas à 
qualificação e ao desenvolvimento profissional e, no que couber, à 
promoção funcional, sem prejuízo do aprimoramento externo 
autorizado. 
  
Art. 39 A qualificação profissional, pressuposto da carreira, será 
planejada, organizada e executada de forma integrada ao sistema, 
tendo por objetivos: 
  
I - a adaptação e a preparação do servidor público para o exercício de 
suas atribuições, no treinamento inicial; 
  
II – o aprimoramento de habilitação e o desenvolvimento do servidor 
público para o desempenho eficaz das atribuições próprias das 
diversas áreas e especialidades, através de cursos de reciclagem, 
capacitação e de especialização; 
  
III – o desenvolvimento do servidor público para o exercício de função 
gratificada mediante cursos de treinamento gerencial, de assistência, 
de assessoramento, e de aprimoramento da habilitação profissional. 
  
Parágrafo único. Os cursos ministrados com vistas a atingir à 
consecução dos objetivos, de que tratam os incisos II e III serão 
organizados com fundamento nas necessidades dos diversos órgãos 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
  
Art. 40 O titular de cada órgão, visando à melhoria da qualidade de 
seus serviços, procederá à indicação do conteúdo programático a ser 
desenvolvido, objetivando à promoção de treinamento e capacitação 
dos seus servidores subordinados, mediante: 
  
I - diagnóstico das necessidades do órgão; 
  



II - sugestão de currículos, conteúdos, horários, períodos ou 
metodologia dos cursos; 
  
III - levantamento das necessidades e áreas de interesse dos 
servidores; 
  
IV - acompanhamento das etapas do treinamento;  
  
V - avaliação e controle dos resultados obtidos na execução das 
tarefas, em decorrência de cursos e treinamentos realizados.  

  
Seção VI 

Dos Cargos de Provimento em Comissão 
  

Art. 41 Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração 
nos termos do artigo 32, II da Constituição Estadual e seu quantitativo 
é o constante do anexo VI, devendo o provimento dar-se conforme a 
sua natureza e peculiaridade, atendidos os requisitos contidos no artigo 
6° e seus incisos da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994.  
  
Art. 42 Os cargos de provimento em comissão da estrutura 
organizacional da Secretaria da Assembléia Legislativa, a critério da 
administração, serão preferencialmente preenchidos por servidores 
públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do Poder 
Legislativo.  
  
Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão de apoio à 
representação político-parlamentar são de livre escolha do Deputado.  

  
Seção VII 

Das Funções Gratificadas 
  

Art. 43 As funções gratificadas de que trata o art. 4°, têm a 
denominação e o número previstos no anexo V.  
  
Art. 44 As funções gratificadas previstas no artigo anterior são 
privativas de servidor público efetivo da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, sendo: 
  
I - a Função Gratificada de Encargo - FG 1 - para o exercício de 
funções de 1 ° grau de escolaridade; 
  
II - a Função Gratificada de Assistência - FG2 - para o exercício de 
funções de 2° grau de escolaridade;  
  
III - a Função Gratificada de Gerenciamento - FG3 - para o exercício de 
funções de grau superior de escolaridade.  
  
Parágrafo único. As funções gratificadas de que trata este artigo 
corresponderão a quarenta por cento do vencimento do cargo efetivo.  



  
TÍTULO II 

DA JORNADA DE TRABALHO 
  

CAPÍTULO ÚNICO 
DA CARGA HORÁRIA 

  
Art. 45 A carga horária básica dos cargos efetivos integrantes do 
Quadro de Servidores Públicos da Secretaria da Assembléia 
Legislativa é de trinta horas semanais, sendo seis horas diárias.  
  
§ 1° Ao ocupante de cargo de provimento efetivo, quando convocado, 
fica assegurado o direito de opção para quarenta horas semanais.  
  
§ 2° A opção pelo acréscimo de jornada de trabalho prevista no 
parágrafo anterior assegura o direito à percepção de uma gratificação, 
no valor de quarenta por cento, calculado sobre o vencimento básico 
do cargo efetivo, da que cumulativamente.  

  
TÍTULO III 

DAS CARREIRAS 
  

CAPÍTULO I 
DA PROCURADORIA 

  
Art. 46 À Procuradoria Geral da Assembléia Legislativa compete, de 
acordo com a sua área de atuação: representar judicial e 
extrajudicialmente a Assembléia Legislativa em processo judicial que 
versar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua 
administração, e a '- Assembléia Legislativa; prestar consultoria e 
assistência técnico-legislativa, jurídica e econômico-financeira à Mesa 
Diretora, aos deputados, à Direção Geral, à Secretaria Geral da Mesa e 
às unidades administrativas da Assembléia Legislativa, ao nível de 
supervisão e coordenação; examinar todas as proposições legislativas 
sob todos os seus mais amplos aspectos, neles incluídos o 
constitucional, o jurídico, o legal, o financeiro, o social, o educacional, o 
de preservação do meio ambiente, o da técnica de redação e o 
regimental; orientar e :fiscalizar o preparo e a execução do orçamento 
da Assembléia Legislativa; dar consultoria às comissões permanentes 
e temporárias no exame de todos processos legislativos; pesquisar e 
estudar assuntos de interesses dos deputados e da Assembléia 
Legislativa; desenvolver outras atividades jurídicas e administrativas 
correlatas, contenciosas ou não, outorgadas por resolução, 
regulamento ou ato da Assembléia Legislativa ou desenvolver outras 
atividades que lhe forem cometidas expressamente, e será integrada 
por procuradores e pelos atuais consultores que detêm 
representatividade dos cargos que ocupam com proeminência e 
destaque no grupo ocupacional legislativo. 
  



Art. 47 A promoção vertical dentro da Carreira será feita de categoria 
para categoria, por antigüidade e por merecimento, separada e 
alternadamente, atendido o requisito da estabilidade e  segundo os 
critérios estabelecidos neste capítulo, e em especial nos do art. 17.  
  
Art. 48 O Conselho de Avaliação, constituído pelo Procurador Geral da 
Assembléia Legislativa, que o presidirá, pelo Diretor Legislativo - 
DLPC, por quatro servidores da carreira, efetivos e estáveis, indicados 
pela Mesa Diretora, processará e julgará a avaliação de promoção na 
forma prescrita nesta Resolução, e de estágio probatório conforme 
estabelece a legislação estatutária.  
  
§ 1° O Diretor Legislativo - DLPC, substituirá o Procurador Geral da 
Assembléia Legislativa nos seus impedimentos no Conselho de 
Avaliação, e o membro de categoria mais elevada o substituirá, por 
ordem, sucessivamente.  
  
§ 2° Integram, ainda, o Conselho de Avaliação, na qualidade de 
membros suplentes, quatro servidores da carreira.  
  
Art. 49 Os cargos de procurador e os atuais de consultor desdobram-
se, verticalmente, e por ordem, em I, II e III categorias, com seus 
vencimentos fixados na tabela do anexo IV.  

  
CAPÍTULO II 

DA TAQUIGRAFIA 
  

Art. 50 A Taquigrafia Parlamentar da Assembléia Legislativa visa a 
proceder ao apanhamento taquigráfico das sessões plenárias, das 
comissões permanentes e temporárias, e a critério da Mesa Diretora 
quando solicitada, das conferências, seminários e convenções.  
  
Art. 51 A Taquigrafia Parlamentar da Assembléia Legislativa é 
integrada por taquígrafos parlamentares revisores e taquígrafos 
parlamentares apanhadores.  
  
Art. 52 A investidura no cargo efetivo de Taquígrafo Parlamentar 
Apanhador - ETP A,inicial da carreira, dar-se-á através de concurso 
público.  
  
Art. 53 Para provimento do cargo efetivo de Taquígrafo Parlamentar 
Apanhador – ETPA serão exigidas:  

  
I - comprovação de conhecimentos técnicos e específicos de 
taquigrafia; 
  
II - velocidade taquigráfica de oitenta palavras por minuto, com margem 
de erro de dez  
por cento em ditado de cinco minutos;  
  



III - velocidade datilográfica de cento e vinte toques por minuto; 
  
IV - comprovação de conhecimento da Língua Portuguesa e 
capacidade de redação; 
  
V - instrução equivalente ao 3° grau completo;  
  
VI - boas condições neuro - psíquicas de motricidade e audição 
provadas por laudo médico oficial.  
  
Art. 54 O ocupante de cargo de Taquígrafo Parlamentar Apanhador - 
ETPA desde que satisfeitas as exigências e havendo vaga, poderá ser 
promovido, alternadamente, por antigüidade e merecimento, ao cargo 
de Taquígrafo Parlamentar Revisor - ETPR, obedecido o interstÍcio de 
dois anos.  
  
§ 1° São requisitos para a promoção para o cargo de Taquígrafo 
Parlamentar Revisor - ETPR: 
  
I - ter cumprido dois anos de efetivo exercício como taquígrafo 
parlamentar apanhador –ETPA; 
  
II - ter concluído curso superior, preferencialmente de Licenciatura 
Plena em Língua Portuguesa. 
  
§ 2° Na apuração da antigüidade, havendo empate de tempo de 
serviço na mesma categoria, adotar-se-á como critério, 
sucessivamente, o de maior tempo de serviço público e o de maior 
idade.  
  
Art. 55 As promoções na carreira obedecerão, no que couber, os 
critérios estabelecidos e as regras gerais desta Resolução.  
  

CAPÍTULO III 
DA INFORMÁTICA 

  
Art. 56 A área da informática dará suporte técnico: ao planejamento, ao 
desenvolvimento, à implantação, à implementação e manutenção dos 
sistemas automatizados de informação; realizará as atividades de 
organização e métodos voltados para os sistemas de informações 
computadorizadas; de elaboração de manuais técnicos; de operação 
dos recursos centralizados de informática; de fornecimento de 
subsídios à elaboração de planos diretores de informática, de planos 
de sistemas, de convênios de cooperação técnica e de acesso a banco 
de dados e planos de assimilação, desenvolvimento e utilização de 
tecnologias de informação, visando à plena execução das atividades de 
processamento de dados da Assembléia Legislativa.  
  
Art. 57 Compete ao setor de informática atender à fiscalização, 
avaliação e controle dos resultados dos planos, programas, projetos e 



atividades da Assembléia Legislativa, através do uso dos sistemas 
automatizados de informações, da execução das atividades de 
organização e métodos baseados em sistemas de informações 
computadorizadas, da operação dos recursos centralizados de 
informática, fornecendo subsídios, dados e informações e cooperando 
para a plena realização das atividades da Assembléia Legislativa.  
  
Art. 58 A investidura dar-se-á, através de concurso público, no cargo 
da carreira inicial.  
  
Parágrafo único. Inexistindo pessoal habilitado para o provimento dos 
cargos existentes - na Carreira da Informática, poderá a Administração, 
a seu critério, abrir concurso público para as classes, isoladamente.  
  
Art. 59 A Carreira da Informática é integrada: 
  
I - por Analista de Sistema, nas categorias: 
  
a) júnior; 
b) pleno; 
c) sênior;  
  
II - por Analista de Organização e Métodos em Inforn1ática, na 
categoria plena; 
  
III - por Programador de Sistemas, nas categorias: 
  
a) júnior;  
b) pleno; 
c) sênior;  
  
IV - por Operador de Sistemas, nas categorias: 
  
a) júnior; 
b) pleno; 
c) sênior.  

  
Art. 60 Para provimento dos cargos efetivos constantes da Carreira da 
Informática exigir -se-á: 
  
I - para Analista de Sistema Júnior: 
  
a) comprovação de curso superior completo na área de informática, ou, 
comprovação de curso superior completo em qualquer área de 
conhecimento, acrescido de curso de nível de pós-graduação, com 
especialização concentrada na área de informática; 
b) boas condições neuropsíquicas provadas por laudo médico oficial; 
  
II - para Analista de Sistema Pleno: 
  



a) curso superior completo na área de informática, ou, curso superior 
completo em qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de 
pós-graduação com especialização concentrada na área de 
informática;  
b) histórico profissional que demonstre capacidade para o exercício da 
profissão com a necessidade de pequena supervisão e com 
especificação das atividades previstas para o cargo, atuando em 
projetos e atividades de informática de pequena e média complexidade; 
c) experiência mínima profissional de três anos; 
d) boas condições neuropsíquicas provadas por laudo médico oficial.  
  
III - para Analista de Sistema Sênior: 
  
a) curso superior completo de informática, ou, curso superior completo 
em qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-
graduação com especialização concentrada na área de informática; 
b) histórico profissional que demonstre capacidade para o exercício da 
profissão, sem a necessidade de supervisão e especificação das 
atividades previstas para a função, atuando em projetos e atividades de 
informática de média e alta complexidade, podendo assumir, 
eventualmente, a responsabilidade técnica por projetos de sua área de 
atuação;  
c) experiência mínima profissional de cinco anos;  
d) boas condições neuropsíquicas provadas por laudo médico; 
  
IV - para Analista de Organização e Métodos em Informática Pleno: 
  
a) curso superior completo em qualquer área de conhecimento, com 
especialização em Organização e Métodos, com comprovada 
experiência na área de informática; 
b) histórico profissional que demonstre capacidade técnica para o 
exercício do cargo sem a necessidade de supervisão, prioritariamente, 
atuando em projetos e atividades inerentes a sua área de trabalho, de 
grande complexidade, definindo a organização e métodos de todos os 
sistemas desenvolvidos pelo órgão; 
c) boas condições neuropsíquicas comprovadas por laudo médico 
oficial;  
  
V - para Programador de Sistema Júnior: 
  
a) 2º grau completo; 
b) histórico profissional que demonstre capacidade para o exercício da 
profissão, atuando na área de programação de projetos e atividades de 
informática; 
c) boas Condições neuropsíquicas Comprovadas por laudo médico; de 
possuir conhecimento de sistemas operacionais;  
  
VI - para Programador de Sistemas Pleno: 
  
a) 2º grau completo; 



b) histórico profissional que demonstre comprovadamente capacidade 
para o exercício da profissão, atuando na área de programação de 
projetos e atividades de informática de média complexidade;  
c) experiência mínima profissional de três anos; 
d) boas condições neuropsíquicas comprovadas por laudo médico; 
e) conhecimento de sistemas operacionais; 
  
VII - para Programador de Sistemas Sênior: 
  
a) 2º grau completo; 
b) histórico profissional que demonstre comprovadamente capacidade 
para o exercício da profissão, atuando na área de programação de 
projetos e atividades de informática de média e alta complexidade; 
c) experiência mínima profissional de cinco anos; 
d) boas condições neuropsíquicas comprovadas por laudo médico; 
e) conhecimento de sistemas operacionais;  
  
VIII - para Operador de Sistemas Júnior:  
  
a) 2º grau completo; 
b) comprovação de conhecimento da Língua Portuguesa e média 
capacidade de redação; 
c) histórico profissional que demonstre capacidade técnica para o 
exercício do cargo; 
d) conhecimento de equipamentos e periféricos; 
e) agilidade compatível com o exercício da função; 
f) habilidade de conferência, registro e aproveitamento de documentos, 
levantamento de dados e informações; 
g) capacidade de digitação de tarefas de média e alta complexidade; 
h) conhecimento de sistemas operacionais; 
  
IX - para Operador de Sistemas Pleno: 
  
a) 2º grau completo; 
b) comprovação de conhecimento da Língua Portuguesa e capacidade 
de redação; 
c) histórico profissional que demonstre capacidade técnica para o 
exercício do cargo; 
d) conhecimento de equipamentos e periféricos; 
e) agilidade compatível com o exercício da função; 
f) habilidade de conferência registro e aproveitamento de documentos, 
levantamento de dados e informações; 
g) no mínimo, três anos de experiência na pesquisa e na alimentação 
de sistemas; 
h) conhecimento de sistemas operacionais;  
  
X - para Operador de Sistemas Sênior: 
  
a) 2º grau completo; 



b) comprovação de conhecimento da Língua Portuguesa e capacidade 
de redação; 
c) histórico profissional que demonstre capacidade técnica para o 
exercício do cargo;  
d) conhecimento de equipamentos e periféricos; 
e) agilidade compatível com o exercício da função; 
f) habilidade de conferência, registro e aproveitamento de documentos, 
levantamento de  
dados e informações;  
g) no mínimo, cinco anos de experiência na pesquisa e na alimentação 
de sistemas; 
h) conhecimento de sistemas operacionais.  
  
Art. 61 As promoções na carreira obedecerão aos critérios 
estabelecidos e as regras gerais desta Resolução.  
  

CAPÍTULO IV 
DO APOIO ADMINISTRATIVO 

  
Art. 62 A área de administração, finanças e contabilidade visam a 
proporcionar a realização plena das atividades de consecução da 
função administrativa, como apoio à realização da atividade-fim do 
Poder Legislativo.  
  
Art. 63 As  atividades-meio de administração, finanças e contabilidade 
públicas, e de assessoramento compreendem aquelas que permitem o 
funcionamento dos órgãos das diversas áreas de administração de 
pessoal, de material, de patrimônio, orçamentária e financeira, de 
documentação, de arquivo, de auditoria, de contabilidade, de 
transportes de segurança, de serviços auxiliares, bem como aquelas 
atividades que objetivam proporcionar o bem-estar dos servidores, 
prestando-lhes saúde, assistência social e psicológica, e outras afins, 
excetuadas as atividades específicas pertinentes às demais carreiras.  
  
Art. 64 A Carreira de Apoio Administrativo é composta dos cargos 
efetivos de: 
  
I - Agente de Apoio Legislativo; 
  
II - Assistente de Apoio Legislativo; 
  
III – Técnico de Apoio Legislativo. 
  
§ 1° No ingresso para o cargo de Agente de Apoio Legislativo exigir-se-
á: 
  
a) o 1º grau incompleto para provimento do cargo nos níveis A e B da 
categoria I, exclusivamente; 
b) o 1º grau completo para provimento do cargo a partir do nível C, da 
categoria 1.  



  
§ 2° Para o provimento do cargo de Assistente de Apoio Legislativo 
exigir-se-á a conclusão de curso de segundo grau de escolaridade, 
podendo, a critério da Administração, exigir-se formação em curso de 
2° grau de ensino profissionalizante, inclusive em área específica.  
  
§ 3° Para provimento do cargo de Analista Legislativo exigir-se-á a 
conclusão de curso de terceiro grau na área prévia e especificamente 
determinada de acordo com a necessidade da Administração.  
  
Art. 65 Os cargos de que trata o artigo anterior, organizados na 
carreira constituem as suas respectivas classes.  

  
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
  

CAPÍTULO I 
DO ENQUADRAMENTO 

  
Art. 66 A Administração promoverá o enquadramento dos atuais 
servidores, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da 
publicação desta Resolução, ouvidos os respectivos conselhos de 
avaliação que observarão os requisitos constantes deste Plano de 
Carreiras e de Vencimentos.  
  
§ 1° A Mesa Diretora baixará os atos respectivos, dentro do prazo 
assinalado.  
  
§ 2° O enquadramento dar-se-á por progressão horizontal e vertical, 
devendo ser observado o tempo de serviço público efetivo no cargo, 
ainda que decorrente de transformação.  
  
Art. 67 Os atuais cargos de procurador e consultor de 1ª., 2ª. e 3ª. 
categorias serão transformados, respectivamente, em III, II e I 
categorias.  

  
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Art. 68 O edital de concurso público estabelecerá os critérios, normas e 
condições para sua realização, bem como os requisitos exigidos para 
cada cargo a ser provido, respeitado o disposto nesta Resolução.  
  
§ 1° O concurso para o preenchimento de cargo público terá a sua 
validade de até dois anos, no máximo, podendo ser prorrogado por 
igual período fixado, a critério da Administração.  
  
§ 2° Durante o prazo de validade estabelecido no edital, aquele 
aprovado em concurso público anterior, de provas ou de provas e 
títulos serão, obrigatoriamente, convocado para assumir o cargo com 



prioridade sobre possíveis novos concursados posteriormente 
aprovados.  
  
Art. 69 A revisão geral de vencimentos dos servidores do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa far-se-á sem 
distinção de índice e sempre na mesma data.  
  
Parágrafo único. A administração, a qualquer tempo, fora da data-
base, poderá proceder a ajustes necessários na tabela de 
vencimentos, objetivando a promoção de justa remuneração e 
conseqüente adequação entre as carreiras correlatas nos demais 
poderes.  
  
Art. 70 O vencimento mensal do servidor da Assembléia Legislativa 
terá como limite máximo os valores percebidos como remuneração, no 
mesmo período, em espécie a qualquer título, por deputado estadual.  
  
Art. 71 A Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas poderão a 
critério de suas Administrações, requisitar servidores de seus quadros, 
cabendo o ônus ao órgão cedente.  
  
Art. 72 Fica instituídos a Comissão de Auditoria Interna, com o objetivo 
de realizar inspeções preventivas nas áreas administrativas, 
financeiras, contábeis, patrimoniais, de pessoal e de custos, nos 
órgãos da Assembléia Legislativa.  
  
§ 1° As auditorias serão realizadas por requisição da Mesa Diretora e 
da Direção Geral.  

  
§ 2° A designação de servidores para a realização de auditoria interna 
recairá sempre sobre ocupante de cargo efetivo com experiência 
comprovada na área a ser auditada.  
  
Art. 73 Ficam criados e incluídos no quadro de pessoal da Secretaria 
da Assembléia Legislativa os cargos de provimento efetivo e em 
comissão constantes dos anexos m e VI.  
  
Art. 74 Fica instituído junto à Direção Geral da Secretaria, o Núcleo 
Permanente de Treinamento, de Desenvolvimento e de Avaliação 
Funcional para cumprir os objetivos de capacitação e de 
aperfeiçoamento profissional do servidor público, em obediência ao M. 
39, § 2°, da Constituição Federal e nos termos do art. 93, h e 104, da 
Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro,de 1994, bem como na forma 
do regulamento próprio.  
  
Art. 75 O aperfeiçoamento profissional promovido ou autorizado e 
custeado pela Assembleia Legislativa assegura ao servidor efetivo a 
gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento funcional, de acordo com 
a especificação abaixo: 
  



I – curso de especialização de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) 
horas, pós-graduação, mestrado ou doutorado, dez por cento; 
  
II – outros cursos de conteúdo vinculado à área de atuação do servidor 
de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, dois por cento por curso, até 
o limite do inciso anterior. 
  
Art. 76 As gratificações por exercício de atividades em condições 
insalubres, perigosas ou penosas, obedecerão aos critérios pertinentes 
contemplados na Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994.  
  
Parágrafo único. A Administração promoverá a fixação do percentual 
nos graus: 

  
I - mínimo, de quinze por cento; 
  
II - médio, de vinte e cinco por cento; 
  
III - máximo, de quarenta por cento.  
  
Art. 77 A Administração baixará ato próprio caracterizando as 
atividades e condições insalubres, perigosas ou penosas, bem como 
aqueles por execução de trabalho com risco de vida.  
  
Art. 78 Aos servidores da Secretaria que exerçam atividade específica 
de portaria e segurança legislativa será devida uma gratificação de 
risco de vida, no valor de quarenta por cento do vencimento do cargo.  
  
Parágrafo único. As gratificações percebidas sob o mesmo título e 
fundamento perdem a sua eficácia com a promulgação desta 
Resolução.  
  
Art. 79. As funções constantes do Quadro Suplementar, anexo VIII, 
decorrentes do reconhecimento da estabilidade de doze servidores 
públicos remanescentes, integram o respectivo quadro e serão extintas 
à medida que seus exercentes forem nomeados para provimento de 
cargo efetivo, mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos, aposentados, falecerem, ou se desligarem dessas funções nas 
demais hipóteses previstas na Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994.  

  
Parágrafo único. A remuneração das funções estáveis da-se-à, 
exclusivamente, no inicio da carreira do cargo vinculado à função na 
qual se verificou a estabilidade. 
  
Art. 80 Os prazos de que trata o art. 27, §§ 10 e 20 e os constantes 
dos arts. 29 e 33 são contados em dias úteis.  
  
Art. 81 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  



Art. 82 Revogam-se as disposições em contrário.  
  
Palácio Domingos Martins, em 12 de dezembro de 1994. 
  

MARCOS MADUREIRA 
Presidente 

  
JOSÉ CARLOS GRATZ 

1º Secretário 
  

CARLOS MAGNO PIMENTEL 
2º Secretário 

  
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial do Estado de 

16.12.1994. 

  
ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS 
  

1. Da Carreira da Procuradoria e Consultoria 
  
1.1.    1.1.  Procurador e Consultor de I, II e III categorias 
1.1.1.  Atribuições:  
- ao procurador e consultor compete, de acordo com a sua área de 
atuação, representar judicial e extra judicialmente a Assembléia 
Legislativa em processo judicial que versar sobre ato praticado pelo 
Poder Legislativo ou por sua administração, e a Assembléia Legislativa; 
prestar consultoria e assistência técnico-legislativa jurídica e 
econômico-financeira à Mesa Diretora, aos deputados, à Direção Geral 
da Secretaria e as unidades administrativas da Assembléia Legislativa, 
a nível  de supervisão e coordenação; examinar todas as proposições 
legislativas, sob os seus mais amplos aspectos, neles incluídos o 
constitucional, o jurídico, o legal, o econômico, o financeiro, o social, o 
educacional, o da preservação do meio ambiente, o da técnica de 
redação e o regimental; orientar e :fiscalizar o preparo e a execução do 
orçamento da Assembléia Legislativa; dar consultoria às comissões 
permanentes e temporárias no exame de todos os processos 
legislativos, pesquisar e estudar assuntos de interesse dos deputados 
e da Assembléia Legislativa; elaborar e manter o controle jurídico 
formal de contratos administrativos; prestar assessoramento técnico 
especializado às comissões técnicas da Assembléia Legislativa, 
mediante estudos, pesquisas, análises, elaboração de relatórios, 
pareceres e projetos, inclusive nos processos legislativos de tramitação 
especial na forma do Regimento Interno e, igualmente, assessorar:  
  
I) nos processos de tomada de contas do Governo do Estado, das 
entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas; 
  
II) na abertura de créditos adicionais; 



  
III) nas representações do Tribunal de Contas do Estado ou nas de 
iniciativa popular; 
  
IV) no exame de atos sustados pelo Tribunal de Contas na apreciação 
de atos cuja sustentação foi solicitada pelo Tribunal; 
  
V) nos planos e programas de desenvolvimento, anuais ou plurianuais; 
  
VI) na apreciação de leis orçamentárias ou de suas modificações; 
  
VII) nas requisições de informações, relatórios, balanços e inspeções 
sobre as contas de órgãos e entidades da Administração estadual; 
  
VIII) na apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante: 
  
-  elaboração de minutas de proposições e pareceres afetos às 
matérias;  
- elaboração de gráficos, quadros e demonstrativos; 
- estabelecimento de contatos, por solicitação de presidente de 
comissão, com: 
  
a) auditorias  de controle externo do Tribunal de Contas e órgãos do 
sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria do Poder 
Executivo, com vistas ao exame das contas do Governo e das 
entidades da administração indireta; 
b) os órgãos do sistema do planejamento e orçamento da 
administração direta e da indireta, visando ao acompanhamento da 
elaboração do projeto de orçamento anual e acompanhamento da 
execução orçamentária, inclusive quanto à abertura de créditos 
suplementares, especiais e extraordinários; manutenção de dados 
estatísticos e comparados, permanentemente atualizados; análise de 
contratos e petições e outros instrumentos jurídicos; desenvolver outras 
atividades correlatas, contenciosas ou não outorgadas por resolução, 
regulamento ou Ato da Mesa da Assembléia Legislativa ou atividades 
que 1he forem cometidas expressamente.  
  
1.1.2. Requisitos para o exercício do cargo, além das demais 
exigências legais: 
Procurador - bacharel em direito, com diploma registrado no MEC e 
advogado inscrito na OAB.  
  
2. Da Carreira da Taquigrafia 
2.1. Taquígrafo Parlamentar Apanhador de I e II categorias 
  
2.1.1. Atribuições proceder ao apanhamento taquigráfico dos trabalhos 
da Assembléia Legislativa; receber o acompanhamento de taquígrafo 
mais experiente; solicitar ao taquígrafo que o acompanha informações 
necessárias ao bom desempenho dos trabalhos taquigráficos; integrar 
a tabela de apanhamento taquigráfico após o período experimental, 



quantas vezes necessárias, obedecendo a escala de revezamento 
entre um e outro taquígrafo; acompanhar, quando determinado pela 
chefia, o taquígrafo apanhado, durante o período de experiência; 
solicitar aos oradores os documentos lidos, em seu período de 
trabalho, inserindo-os na decifração taquigráfica, e executar os 
trabalhos datilográficos ou de digitação decorrentes da decifração 
procedida do apanhamento, bem como nos apartes acaso formulados; 
transcrever textos gravados em fitas magnéticas; rever e corrigir os 
trabalhos datilográficos, conferindo-os e escoimando-os dos enganos 
de decifração, e mesmo dos de forma, que tenham escapado ao 
próprio orador; datilografar ou digitar, quando solicitado pelo taquígrafo 
revisor, os períodos de apanhamentos revisados; treinar 
constantemente para obter uma velocidade taquigráfica adequada ao 
bom desempenho de suas funções, bem como estudar a língua pátria; 
submeter-se aos treinamentos instituídos pela chefia; 
cumprir,  conforme  determinação da chefia, as escalas e horários de 
trabalho; apresentar-se obrigatoriamente para a prestação de serviços 
em convocações de sessões extraordinárias, e no recesso 
parlamentar, atendendo notificação da chefia; comunicar à chefia a 
entrada em licença médica e os abonos; providenciar, com maior 
rapidez possível, os discursos solicitados pelos deputados ou pela 
Presidência; executar outras atividades correlatas.  
  
2.1.2. Requisitos para o exercício do cargo :  
- exige o 3° grau completo em qualquer área e conhecimentos 
específicos da área e demais exigências legajs.  
  
2.2. Taquígrafo Parlamentar Revisor de III categoria 
  
 2.2.1. Atribuições: 
- proceder ao apanhamento taquigráfico de debates, falas da Mesa, 
discursos e de outros trabalhos taquigráficos; fazer ligações de 
períodos consecutivos do serviço taquigráfico; ordenar a tradução dos 
textos taquigráficos, assegurando a harmonia do pensamento 
registrado e o seu verdadeiro sentido;- rever os trabalhos datilográficos 
da tradução taquigráfica, fazendo a conferência e a correção; conferir o 
texto datilografado ou digitado com a matéria original lida; fiscalizar o 
apanhamento feito pelos taquígrafos apanhadores, de documentos 
lidos no plenário; providenciar, de imediato, assim que solicitado pela 
chefia ou pelo deputado, as cópias dos discursos, questões de ordem, 
relatórios e discussões das matérias nas comissões técnicas e falas da 
Presidência, encaminhando-as à referida chefia; providenciar, depois 
de autorizada pela chefia imediata, a entrega dos textos dos discursos 
aos oradores, para revisão, fiscalizando a sua devolução em tempo 
hábil; conferir os serviços redatilografados; consultar todo o material de 
apoio disponível no serviço, bem como quaisquer outras fontes de 
referências, inclusive os próprios oradores, visando a esclarecer 
dúvidas surgidas no seu turno de trabalho; integrar a tabela de 
apanhamento taquigráfico quantas vezes necessárias, dentro do 
número de taquígrafos existentes no setor, obedecendo à escala de 



revezamento entre um e outro taquígrafo; entregar à chefia todo o 
serviço diário, revisado e pronto para publicação; rever transcrições 
procedidas de fitas magnéticas; passar para os taquígrafos 
apanhadores, em tempo hábil, assim que revisados, os apanhamentos 
que tiverem de ser datilografados ou digitados; treinar constantemente 
para obter uma velocidade taquigráfica adequada ao bom desempenho 
de suas funções, bem como estudar a língua pátria; submeter-se aos 
treinamentos instituídos pela chefia; cumprir as escalas e horários de 
trabalhos determinados pela chefia; apresentar-se para a prestação do 
serviço em convocações de sessões extraordinárias, e no recesso 
parlamentar, atendendo notificação da chefia; comunicar à chefia a 
entrada em licença e abonos; orientar os taquígrafos apanhadores, 
bem como acompanhá-los, quando em período experimental, se 
determinado pela chefia; executar outras atividades correlatas.  
  
2.2.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- exige o 3° grau completo em Língua Portuguesa e conhecimentos 
específicos na área e demais exigências legais.  
  
3. Da Carreira da Informática  
3.1. Operador de Sistemas Júnior  
  
3.1. 1. Atribuições 
- operar em equipamentos de processamento eletrônico de dados e 
periférico, dispositivos de comando, monitorando o desempenho do 
sistema e regulando mecanismos, para assegurar de que os serviços 
estão sendo executados dentro dos padrões e normas técnicas da 
Assembléia Legislativa; 
- preencher relatório técnico, anotando os defeitos da máquina e 
chamando os técnicos para correção dos   mesmos;  
  - limpar as unidades de fita e as impressoras, usando as 
especificações do fabricante, para que possam ser utilizadas durante o 
turno de serviço;  
- operar impressoras, provendo-as de formulários contínuos, 
regulando-as para diferentes impressões; examinar os relatórios 
durante a impressão para verificação de erros, corrigindo-os e 
encaminhando os relatórios impressos para o controle de qualidade, 
para atender especificações de serviço; 
- executar atividades correlatas de operação de equipamentos de 
processamento eletrônico de dados, que se incluam em sua esfera de 
competência.  
  
3.1.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de seis meses, no mínimo, em atividades similares 
ao cargo; 
- exige o 2° grau completo e demais exigências legais.  
  
3.2. Operador de Sistemas Pleno 
  
3.2. 1. Atribuições 



- operar em console equipamentos de processamento eletrônico de 
dados, equipamentos periféricos e dispositivos de comando, 
monitorando o desempenho do sistema e regulando mecanismos, para 
assegurar de que os serviços estão sendo executados dentro dos 
padrões e normas técnicas da Assembléia Legislativa; 
- operar em console equipamentos de processamento eletrônico de 
dados e equipamentos periféricos, iniciando rotinas, solicitando troca 
de fitas magnéticas de acordo com as necessidades de serviço, 
observando o funcionamento do equipamento, tendo em vista possíveis 
problemas, verificando tempo de execução e alocação de espaço em 
discos e fitas, informando o tipo de serviço a ser impresso para ajuste 
da impressora, emitindo comando de início e término de impressão de 
relatórios; 
- preencher relatório técnico, anotando os defeitos da máquina e 
chamando os técnicos para, correção dos mesmos;  
- operar impressoras, emitindo comandos para início e término de 
impressão provendo-as de formulários contínuos, regulando-as para 
diferentes impressões; examinar os relatórios durante a impressão para 
verificação de erros, corrigindo-os e encaminhado os relatórios 
impressos para o controle de qualidade, para atender especificações 
de serviço;  
- operar as unidades de fita, trocando fitas magnéticas, recebendo e 
devolvendo fitas, monitorando a máquina para efeitos de operação e 
comunicando-os ao supervisor, para atender necessidades de serviço;  
- executar atividades correlatas de operação de equipamentos de 
processamento eletrônico de dados, que se incluam em sua esfera de 
competência.  
  
3.2.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
-  requer experiência de dois anos, no mínimo, em atividades similares 
ao cargo; 
-  exige conhecimentos de sistemas operacionais dirigidos para 
plataforma Risc e Cisc; 
-  exige o 2° grau completo e demais exigências legais.  
  
3.3. Operador de Sistemas Sênior 
  
3.3.1. Atribuições: 
- exercer as atividades básicas de operador pleno, porém, auxiliando 
na supervisão, orientação e coordenação das mesmas; ligar e desligar 
equipamentos de processamento eletrônico de dados e monitorar sua 
operação, modificando parâmetros de funcionamento pré-
estabelecidos, para o bom desempenho da rede de teleprocessamento 
e do sistema de processamento eletrônico de dados; orientar e treinar 
operador júnior;  
- executar as atividades básicas de operador júnior, porém, auxiliando 
na supervisão, orientação e coordenação     das mesmas;  
- modificar parâmetros pré-estabelecidos de funcionamento de 
equipamentos, tais como: alocação de discos, fatores de determinação 



de filas e fatores de gerenciamento de memória, para melhoria do 
desempenho dos equipamentos; 
- monitorar o funcionamento da rede de teleprocessamento, contatando 
usuários para verificação de desempenho do sistema ou para 
comunicação de interrupções, fornecendo previsões de tempo de 
interrupção, diagnosticando problemas de funcionamento do sistema, 
resolvendo-os ou encaminhando-os ao setor competente; 
- orientar operador júnior na solução de seus problemas de trabalho e 
treiná-los em novas rotinas de trabalho; 
- ligar e desligar equipamentos de computador, acionando aparelhos de 
ar condicionado, transformador, periféricos e console, para início ou 
interrupção de processamento de acordo com as condições de 
ambiente (temperatura e unidade) e de programação de atividades; 
- executar outras tarefas que, por sua natureza, incluam-se em sua 
área de competência.  
  
3.3.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de cinco anos, no mínimo, em atividades similares 
ao cargo; - conhecimento de sistemas operacionais para plataforma 
Risc e Cisc. 
- conhecimento e manipulação de bancos de dados de 1 a geração;  
- exige 2° grau completo, cursos de aperfeiçoamento inerentes à 
função e demais exigências legais. 
  
3.4. Programador de Sistemas Júnior 
  
3.4.1. Atribuições: 
- analisar definições de programas elaborados pelo analista de 
sistemas, para definir estruturas de programas; 
- elaborar a estrutura lógica de programa, documentando-a para 
elaboração de programa; 
- codificar estrutura de dados, usando formulários apropriados e 
linguagem definida pelo analista de sistemas, para automatizar rotinas 
de trabalho; 
- compilar programas, usando terminal de vídeo para acesso ao 
equipamento central de processamento eletrônico de dados, para 
detectar e corrigir erros de sintaxe e gerar programa executável; 
- elaborar arquivos de testes, criando dados para execução de 
programas, para posterior teste da lógica de programas;  
- testar programas, usando terminal de vídeo e gerenciando produtos, 
para verificação de que o programa atende aos objetivos para os quais 
foi desenvolvido; 
- gerar documentos, contendo informações sobre o programa  para fins 
de documentação; 
- executar tarefas correlatas, por determinação da chefia imediata.  
  
3.4.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de um ano, no mínimo, em atividades de 
programação;  
- conhecimentos sólidos sobre plataformas Risc e Cisc; 



- conhecimentos de banco de dados relacionados para multiusuários; 
- exige 2° grau completo e demais exigências legais.  
  
3.5. Programador de Sistemas Pleno 
  
3.5.1. Atribuições: 
- elaborar programas de processamento eletrônico de dados 
analisando definições providas por analistas de sistemas, definindo 
suas estruturas lógicas, codificando estrutura de dados, para 
automatização de rotinas de trabalho, testar lógica e sintaxe de 
programas, compilando-os e elaborando arquivos de testes para 
corrigir erros e para verificar se os programas atendem aos objetivos 
para os quais foram desenvolvidos; gerar informações para fins de 
documentação de programas; alterar programas implantados segundo 
especificações de analistas de sistemas; demonstrar utilização de 
programas de usuários; 
- analisar definições de programas elaborados pelo analista de 
sistemas, para definir estruturas de programas; 
- elaborar a estrutura lógica de programa documentando-a para 
elaboração de programa; 
- elaborar a estrutura de dados de programas, detalhando suas 
estruturas lógicas, para posterior codificação; 
- codificar estrutura de dados, usando formulários apropriados e 
linguagem definida pelo analista de sistemas, para automatizar rotinas 
de trabalho; 
- compilar programas, usando terminal de vídeo para acesso ao 
equipamento central de processamento eletrônico de dados, para 
detectar e corrigir erros de sintaxe e gerar programa executável; 
- elaborar arquivos de testes, criando dados para execução de 
programas, para posterior teste da lógica de programas; 
- testar programas, usando terminal de vídeo e gerando produtos, para 
verificação de que o programa atende aos objetivos para os quais foi 
desenvolvido; 
- gerar documentos, contendo informações sobre o programa para fins 
de documentação; 
- alterar programas implantados, modificando rotinas de programas por 
especificação do analista de sistemas para atendimento de solicitação 
de usuários; 
- demonstrar programas, explicando a sua utilização para treinamento 
de usuários; 
- executar tarefas correlatas, por determinação da chefia imediata.  
  
3.5.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de um ano, no mínimo, em atividades de 
programação; 
- conhecimentos sólidos sobre p1ataformas Risc e Cisc;  
- conhecimento de linguagem de 43 geração; 
- conhecimentos de banco de dados relacionados para multiusuários; 
- exige 2° grau completo, curso de programador e demais exigências 
legais.  



  
3.6. Programador de Sistemas Sênior  
  
3.6.1. Atribuições: 
- elaborar programas de processamento eletrônico de dados, 
analisando definições providas por analistas de sistemas, definindo 
suas estruturas lógicas, elaborando e codificando estruturas de dados, 
para automatização de rotinas de trabalho, testar lógica e sintaxe de 
programas, compilando-os e elaborando arquivos de testes para 
corrigir erros e para verificar se os programas atendem aos objetivos 
para os quais foram desenvolvidos; gerar informações para fins de 
documentação de programas; alterar programas implantados segundo 
especificações de analistas de sistemas; demonstrar utilizações de 
programas de usuários;  
- analisar definições de programas elaborados pelo analista de 
sistemas, para definir estruturas de programas; 
- elaborar a estrutura lógica de programa, documentando-a para 
elaboração de programa; 
- elaborar estrutura de dados de programas, detalhando suas 
estruturas lógicas, para posterior codificação; 
- codificar estrutura de dados, usando formulários apropriados e 
linguagem definida pelo analista de sistema para automatizar rotinas de 
trabalho; 
- compilar programas, usando terminal de vídeo para acesso ao 
equipamento central de processamento eletrônico de dados, para 
detectar e corrigir erros de sintaxe e gerar programa executável; 
- elaborar arquivos de testes, criando dados para execução de 
programas, para posterior teste da lógica de programas; 
- testar programas, usando terminal de vídeo e gerando produtos, para 
verificação de que o programa atende aos usuários;  
- gerar documentos, contendo informações sobre o programa, para fins 
de documentação; 
- alterar programas implantados modificando rotinas de programas por 
especificação do analista de sistemas;  
- demonstrar programas, explicando a sua utilização para treinamento 
de usuário.  
  
3.6.2. Requisitos do cargo: 
-  requer experiência de cinco anos, no mínimo, em atividades similares 
às do cargo; 
- conhecimento de banco de dados relacional para multiusuários; 
- gerenciamento de sistemas de redes; 
- conhecimento arquitetura cliente-servidor; 
- conhecimentos operacionais para plataforma Risc e Cisc; 
- linguagem de 43 geração e gerenciamento de redes locais; 
- exige 2° grau completo, curso de programador e demais exigências 
legais.  
  
3.7. Analista de Sistemas Júnior 
  



3.7.1. Atribuições: 
- executar sob coordenação, atividades relativas a levantamento de 
sistemas de informações, estudos de viabilidade de desenvolvimento 
ou reformulação de processamento eletrônico de dados, quantificação 
de prazos e de recursos humanos, materiais e de equipamentos 
necessários, elaboração de projeto lógico e de projeto físico de 
sistemas, implantação, documentação, revisão e otimização de 
sistemas; pode executar tarefas de planejamento setorial e regional de 
informática;  
- executar, sob coordenação, trabalhos de levantamento funcional de 
sistemas de informações, realizando reuniões, aplicando questionários 
para apurar necessidades do usuário; 
- analisar informações coletadas junto ao usuário e objetivos a serem 
alcançados para estudo de viabilidade de implantação ou reformulação 
de sistemas de processamento eletrônico de dados; 
- elaborar, sob orientação, projeto lógico de sistemas de 
processamento eletrônico de dados, especificando informações de 
entrada, funções do sistema, produtos gerados e depósitos de dados; 
- quantificar de. acordo com instruções, prazos de execução de 
serviços de pessoal, material e equipamento necessário ao 
desenvolvimento do sistema, para remessa ao setor de custos para 
valorização (apressamento);  
- participar no desenvolvimento de projeto físico, implantação, revisão e 
otimização de sistemas de processos eletrônicos de dados, 
procedendo à estruturação de dados, projetos de arquivos, 
representação gráfica do tema, definição dos procedimentos de 
recuperação, segurança e controles do sistema, e1aboração de 
cronograma de programação, definições de programas, elaboração de 
testes, elaboração da proposta de produção, consolidação de manuais, 
elaboração e execução do plano de treinamento e de geração de base 
de dados, acompanhamento, avaliação do sistema implantado; 
- auxiliar na preparação de informações para documentar sistemas de 
desenvolvimento, utilizando a metodologia adotada pela Assembléia 
Legislativa, para encaminhamento ao setor encarregado da preparação 
de manuais de orientação; 
- executar, sob coordenação, revisões de sistemas implantados, 
atendendo solicitações dos usuários, mudanças de legislação e 
analisando seus desempenhos com a finalidade de otirnizá-los; 
- participar de grupos de trabalho, treinando e orientando usuários do 
preenchimento de documentos, na utilização de equipamentos e de 
produtos e orientando pessoal de produção da Assembléia Legislativa, 
com a finalidade de implantação de sistemas; 
- executar tarefas correlatas da análise, desenvolvimento e implantação 
de sistemas, por determinação da chefia imediata.  
  
3.7.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de um ano, no mínimo, em atividades similares; 
- conhecimentos de arquitetura cliente-servidor, sistemas em rede para 
plataformas Risc e Cisc; 
- conhecimento de banco de dados relacional para multiusuários; 



- exige o 3° grau completo e demais exigências legais.  
  
3.7.3. Informações para recrutamento e seleção: 
. Caso o ocupante do cargo possua curso de nível superior de base 
matemática a experiência exigida deverá ser, no mínimo, de três anos 
em atividades de elaboração e implantação de sistemas de 
processamento eletrônico de dados.  
. Caso o ocupante do cargo possua curso de nível superior de base 
matemática e curso de especialização na área de análise de sistemas, 
a experiência exigida poderá ser, no mínimo, de um ano em atividades 
de elaboração e implantação de sistemas de processamento eletrônico 
de dados.  
  
3.8. Analista de Sistemas Pleno 
  
3.8.1. Atribuições: 
- exercer as atividades básicas de analista de sistemas júnior, 
supervisionar e orientar equipes de trabalho, gerenciando o 
desenvolvimento e reformulação de sistemas de informação em 
processamento eletrônicos de dados; 
- exercer atividades básicas de analista de sistemas júnior, porém, 
auxiliando no assessoramento, coordenação e controle das mesmas; 
- coordenar, supervisionar e orientar as atividades de analista de 
sistemas júnior e programadores, gerenciando o desenvolvimento de 
sistemas e os trabalhos de revisão e otimização de sistemas já 
implantados, ajudar na solução de seus problemas de trabalho, 
analisando e ajustando possíveis erros;  
- orientar o treinamento profissional da equipe de trabalho, através da 
indicação de leituras, palestras e estudos voltados ao aperfeiçoamento 
dos mesmos e transmitindo conhecimentos próprios;  
- proceder avaliação periódica dos elementos da equipe, 
acompanhando o desempenho das atividades de seus integrantes;  
- divulgar junto aos usuários novos sistemas desenvolvidos, evolução 
da tecnologia e equipamentos; 
- participar das negociações de novos serviços a serem executados; 
- executar tarefas correlatas à critério da chefia.  
  
3.8.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de cinco anos, no mínimo, em atividades similares, 
sendo que três anos, exercendo as atividades de elaboração e 
implantação de sistemas; 
- exige 3° grau completo de base em Informática ou 3° grau, acrescido 
de pós-graduação em Análise de Sistemas e demais exigências legais.  
  
3.8.3. Informações para o recrutamento e seleção: . Caso o ocupante 
do cargo possua curso de nível superior de base matemática, a 
experiência exigida será, no mínimoe três anos em atividades 
similares, sendo que dois anos em atividades de elaboração de 
implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados.  



. Caso o ocupante do cargo possua curso de nível superior de base 
matemática e curso de especialização na área de análise de sistemas, 
a experiência exigida deverá ser, no mínimo, de três anos em 
atividades similares, com um ano em atividades de elaboração e 
implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados.  
  
3.9. Analista de Sistemas Sênior 
  
3.9.1. Atribuições: 
- exercer as atividades básicas de analista de sistemas pleno; 
coordenar, supervisionar e orientar equipes de trabalho, gerenciando o 
desenvolvimento e a reformulação de sistemas de informação em 
processamento eletrônico de dados; 
- exercer as atividades básicas de analista de sistemas; 
- sugerir, ao Analista de Organização e Métodos novos sistemas, 
avaliação da viabilidade e funcionalidade dos mesmos; 
- coordenar, supervisionar e orientar as atividades de analista de 
sistemas pleno e júnior e programadores, gerenciando o 
desenvolvimento de sistemas e os trabalhos de revisão e otimização de 
sistemas já implantados, ajudando na solução de seus problemas de 
trabalho, analisando e ajustando possíveis erros; 
- orientar o treinamento profissional da equipe de trabalho, através da 
indicação de leituras, palestras e cursos voltados ao aperfeiçoamento 
dos mesmos e transmitindo conhecimentos próprios; 
- proceder à avaliação periódica dos elementos da equipe, 
acompanhando o desempenho das atividades de seus integrantes; 
- divulgar junto aos usuários os novos sistemas desenvolvidos, 
evolução da tecnologia e equipamentos; 
- participar das negociações de novos serviços a serem executados; - 
desenvolver trabalhos de natureza técnica, inerentes a área de 
informática, visando ao atendimento das necessidades da Assembléia 
Legislativa no que se refere à informatização de seus serviços, 
podendo atuar em uma ou mais das especializações que este cargo 
abrange, tais como: atendimento técnico, codificação de programas e 
realização de testes, desenvolvimento e manutenção de sistemas, 
suporte técnico e metodológico no desenvolvimento de sistemas, 
administração de dados e bancos de dados, estudo ou disseminação 
dos recursos de software e hardware, tanto voltados ao tratamento de 
informações quanto voltados a comunicação de dados em ambiente 
interconectados, suporte técnico voltado à segurança física e lógica de 
dados, desenvolvimento e implantação de métodos e fluxos de trabalho 
voltados à otimização das atividades operacionais, administração de 
redes locais, e outras especializações; desenvolver ou , participar do 
desenvolvimento de projetos contratados, podendo atuar em equipes 
multidisciplinares;  
- executar tarefas correlatas à critério da chefia imediata.  
  
3.9.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- requer experiência de sete anos, no mínimo, em atividades similares, 
sendo que três anos exercendo as atividades de analista de sistemas; 



- exige 3° grau completo, com curso de pós-graduação de Análise de 
Sistemas e demais exigências legais.  
  
3.9.3. Informações para o recrutamento e seleção: 
- Caso o ocupante do cargo possua curso de nível superior de base 
matemática, a experiência exigida será, no mínimo, de três anos em 
atividades similares, sendo que dois anos em atividades de elaboração 
de implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados.  
. Caso o ocupante do cargo possua curso de nível superior de base 
matemática e curso de especialização na área de sistemas a 
experiência exigida deverá ser, no mínimo, de três anos em atividades 
similares, com um ano em atividades de elaboração e implantação de 
sistemas de processamento eletrônico.  
  
3.10. Analista de Organização e Métodos em Informática Pleno  
  
3.10.1. Atribuições: 
- analisar sistemas, métodos e rotinas de trabalho e entre setores da 
Assembléia Legislativa, levando informações, propondo alternativas, 
levantando informações, propondo alternativas de racionalização e 
participação de equipes com objetivo de desenvolvimento e 
implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados, definir 
procedimento, fluxo de informações, formulários e relatórios 
necessários à operacionalização de sistemas de processamento 
eletrônico de dados; elaborar manuais de procedimento e de 
orientação a usuários; definir critérios da avaliação de sistemas 
implantados; elaborar e executar treinamento de usuários; 
- analisar sistemas e métodos de trabalho, efetuando levantamento de 
fluxo de informações, rotinas e formulários de vários setores da 
Assembléia Legislativa; realizando entrevistas, reuniões e aplicando 
questionários junto a usuários, para realização de estudos de eficiência 
do trabalho; 
- propor novos sistemas e métodos de traba1ho, elaborando estrutura 
de dados de operações, baseando-se em operações atuais, 
necessidades e objetivos da Assembléia Legislativa, visando à 
racionalização do traba1ho para implantação de sistemas de 
processamento eletrônicos de dados; 
- participar de grupos de trabalho organizados para levantamento de 
informações, desenvolvimento e implantação de sistemas de 
processamento eletrônicos de informações, contribuindo em análise, 
proposição e revisão de rotinas de racionalização de trabalhos, para a 
automatização dos processos de tratamento de informações; 
- participar da elaboração de projetos lógicos de sistemas de 
informação, definindo procedimentos, estruturas de dados de 
informações, formulários e relatórios necessários ao desenvolvimento 
de sistemas, para a documentação de sistemas e rotinas de trabalho; 
- desenvolver e propor metodologias de traba1ho a serem aplicadas na 
Assembléia Legislativa e na sua interação com outras organizações, 
para a sistematização de procedimentos e normas de trabalho; 



- estabelecer critérios, baseando-se em necessidades e objetivos de 
usuários, para avaliação de sistemas implantados; 
- elaborar e executar programas de treinamento de usuários, 
orientando-os quanto à racionalização e automação de seus sistemas 
administrativos, para a implantação de sistemas de processamento 
eletrônico de informações; 
- executar tarefas correlatas, por determinação de superiores.  
  
3.10.2. Requisitos para o exercício do cargo:  
- requer experiência e especialização em Organização e Métodos e 
comprovada experiência na área de informática;  
- exige curso superior completo em qualquer área de conhecimento e 
demais exigências legais.  
  
4. Da Carreira de Apoio Administrativo 
  
4.1. Agente de Apoio Legislativo de I, II e III categorias 
4.1.1. Atribuições: 
- executar serviços de classificação, guarda e conservação de 
processos e documentos; registrar e classificar documentos recebidos 
para arquivamento; organizar índices e fichários e mantê-los sob 
controle; prestar informações sobre a localização de processos; 
proceder a circulação interna e externa da correspondência de 
processos ou quaisquer documentos relacionados com as atividades 
da Assembléia Legislativa ou nas relações desta com as repartições 
públicas em geral ou com entidades privadas; prestar atendimento ao 
público, orientando o acesso deste aos diversos setores da 
Assembléia; prestar informações simples, servir café e lanches; 
transportar pequenos volumes; providenciar a extração de cópias 
xerográficas e realizá-las; operar fac-símile e similares; receber 
correspondências e fazer sua expedição; atender telefones e transmitir 
recados; desempenhar outras atividades corre1atas;  
- para aqueles titulares remanescentes de cargo de motorista e suas 
transformações sem prejuízo das demais atribuições: 
- dirigir e conservar veículos utilizados no serviço da Assembléia 
Legislativa; prestar contas de despesas com viagem, mapas de 
quilometragem, combustível e peças dos veículos da Assembléia à 
Subdiretoria; obedecer a legislação de trânsito e em caso de infringi-Ia, 
arcar com as despesas devidas; encaminhar veículos à oficina para 
conserto e vistoria; portar a documentação do veículo, quando este 
estiver sob sua responsabilidade; tomar as providências necessárias 
em caso de sinistro; desempenhar outras atividades correlatas.  
  
4.1.2. Requisitos para o exercício do cargo: 
- exige 1º grau completo. A critério da administração, poderá ser 
incompleto na forma do art. 64,  e demais exigências legais.  
  
4.2. Assistente de Apoio Legislativo de I, II e III categorias  
  
4.2.1. Atribuições: 



- auxiliar o controle do recebimento de duodécimos destinados à 
Assembléia Legislativa, bem como o da execução de pagamento ao 
funcionalismo ou a credores; controlar as contas bancárias e o 
recolhimento de consignações diversas; registrar e controlar as 
importâncias liberadas e depositadas em banco, em favor da 
Assembléia Legislativa; efetuar pagamentos, por cheques, verificando 
a regularidade das quitações mediante conferência de folha de 
pagamento de processos devidamente autorizados pelos ordenadores 
de despesa; emitir cheques; controlar saldos bancários; preparar, 
diariamente, os boletins de caixa e controlar o seu movimento, 
efetuando os lançamentos correspondentes em livros próprios ou 
fichas; conferir e numerar os documentos de caixa; conferir processos 
e ordens de pagamento e encaminha-los à contabilidade; manter a 
escrituração rigorosamente atualizada recolher a bancos, em nome da 
Assembléia Legislativa, qualquer importância recebida; efetuar 
prestações de contas, serviços rotineiros e tarefas afins, quando o 
serviço exigir; efetuar o pagamento das despesas devidamente 
fornecidas ao setor de informática; executar trabalhos datilográficos e 
de digitação, na sua área de atuação, conforme as atividades do setor 
onde estiver localizado; prestar atendimento e serviços de recepção; 
executar trabalhos datilográficos, inclusive com operação de 
microcomputadores e equipamentos de reprografia; conferências, 
registros e arquivamentos de documentos; redação de textos de 
assunto básico de pouca complexidade; levantamento de dados e 
informações, sob orientação; registrar dados em livros e fichas de 
controle; elaborar roteiro de reuniões e outros eventos; fazer limpeza e 
conservação de documentos arquivísticos e bibliográficos; recuperação 
de dados e informações, inclusive por via de terminal de computador; 
elaborar gráficos, quadros e demonstrativos;  
- executar serviços contábeis da Assembléia Legislativa; executar 
escrituração analítica de atos ou fatos administrativos escriturar contas 
correntes diversas; escriturar manual ou mecanicamente, os serviços 
contábeis; levantar balancetes patrimoniais, financeiros e 
orçamentários; conferir balancetes auxiliares e documentos de caixa; 
examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a 
existência de saldo nas dotações; executar e auxiliar a execução de 
serviços de contabilidade em geral; elaborar relação de contratos, 
registrando sua execução; elaborar quadros demonstrativos das 
concessões de suprimento e de comprovação de despesa; manter 
atualizadas as informações fornecidas ao setor de informática; suprir 
recursos humanos, quando necessário, relativamente às atribuições do 
agente e do assistente de apoio legislativo; 
- informar processos que versem sobre problemas da administração 
em geral ou de material atinente ao seu setor de traba1ho; executar 
trabalhos de rotina administrativa de menor complexibilidade, como: 
elaborar e datilografar ou digitar correspondência, informações, 
relatórios, quadros, tabelas, mapas estatísticos, folhas de pagamentos 
e lançamentos contábeis e conferi-Ias; redigir informações simples, 
ofícios, cartas, memorandos e telegramas; registrar e classificar 
correspondência em arquivos e pastas; colaborar, nos serviços de 



arquivo específicos ou gerais, fazendo anotações em fichas e 
manuseando fichários; recortar e colecionar leis, decretos, notícias e 
artigos de interesse da Administração, de acordo com determinação 
superior; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, 
notas fiscais, conhecimentos ou notas de entrega e, permanentemente, 
do que estiver sob sua guarda; atender interna e externamente tarefas 
vinculadas às licitações; fazer a apuração de freqüência de servidores; 
registrar, em fichas, a entrada e saída de material; auxiliar na 
elaboração e conferência de folhas de pagamento; executar atividades 
administrativas que envolvam a interpretação de leis e normas 
referentes à Administração Pública, assim como manter atualizadas as 
questões relativas à aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos 
de pessoal e da sua área de atuação; examinar processos 
relacionados com assuntos gerais que exijam interpretação de textos 
legais, preparando informações ou expedientes que se fizerem 
necessários; elaborar relatórios; redigir expedientes administrativos 
verificar a exatidão de documentos de receita e despesa, atestados de 
exercício, folhas de pagamento, empenhos, balancetes e 
demonstração de caixa; organizar e orientar a elaboração de fichários e 
arquivos de documentação e legislação; secretariar reuniões e redigir 
as atas correspondentes; supervisionar a execução de tarefas de rotina 
administrativa; registrar, em fichas próprias, síntese dos 
pronunciamentos dos parlamentares; protocolar, fichar e controlar o 
andamento de processos; datilografar ou digitar autógrafos de leis, 
pareceres, proposições legislativas, bem como atos da Assembléia 
Legislativa; elaborar e manter atualizados fichários de projetos 
legislativos e sua tramitação; secretariar comissões especiais, de 
sindicância, de inquérito ou de trabalho; executar trabalhos 
datilográficos e de digitação, na sua área de atuação, conforme as 
atividades do setor onde estiver localizado;  
- executar trabalhos simplificados na Biblioteca da Assembléia 
Legislativa, bem como sob orientação, registrar, classificar e catalogar 
o respectivo material (livros, periódicos, folhetos, etc); obter dados de 
obras bibliográficas e auxiliar nas pesquisas, sugerir a aquisição de 
obras julgadas necessárias ao acervo; auxiliar no resumo de artigos de 
interesse dos trabalhos legislativos; manter atualizado cadastro de 
endereços de editores, livreiros, centros de pesquisa e outras 
bibliotecas; propor anualmente, a publicação da relação das obras do 
acervo, divulgando, em separado, as publicações adquiridas nos 
últimos doze meses; recolher sugestões de servidores públicos, de 
deputados e de interesse do serviço, que serão submetidas à análise 
do bibliotecário, para aquisição de obras; 
- executar serviços de classificação, guarda e conservação de 
processos e documentos; [registrar e classificar a documentação 
recebida para protocolização ou arquivamento; auxiliar na restauração 
de documentos a serem arquivados; ordenar documentos; anexar e 
desanexar processos e desentranhar documentos; organizar índices e 
fichários; providenciar a guarda e conservação de processos; localizar 
processos; organizar e manter atualizados os registros necessários ao 



bom andamento dos serviços; dar apoio às atividades de 
microfilmagem de documentos mediante autorização]; 
- receber, estocar, distribuir e registrar, em fichas, as mercadorias 
compradas, para manter o estoque em condições de atender à 
demanda e opinar sobre a documentação que instrui os processos de 
despesa; receber o material adquirido, conferir suas especificações e 
quantidades e visar às respectivas faturas e notas fiscais, nelas 
atestando o recebimento; controlar a execução dos pedidos ou 
contratos pelos fornecedores, comunicando à chefia imediata os 
atrasos ou outras irregularidades verificadas; manter o controle físico 
do material estocado, com observância do estoque mínimo suficiente 
para atender à freqüência de pedidos; atender às requisições de 
material feita por setores da Assembléia Legislativa, desde que 
assinadas por servidor devidamente autorizado; levantar o material 
considerado inservível para a Assembléia, propondo ao setor 
hierarquicamente superior a respectiva baixa e o destino conveniente 
ou legal; comunicar à chefia imediata o recebimento de material 
permanente adquirido e o setor a que se destina; elaborar boletins 
mensais de entrada e saída de material; elaborar balanço anual;  
- acionar os dispositivos de máquina telex, impressora, fac-símile ou 
similares para estabelecer contatos em cadeia de comunicação; 
receber as mensagens registradas, acompanhando sua impressão e 
encaminhá-las ao destinatário; codificar e decodificar mensagens, 
guiando-se por seus próprios conhecimentos ou servindo-se de 
manuais apropriados; manter arquivo das mensagens recebidas e 
transmitidas, organizando-as adequadamente; guardar sigilo do teor 
das mensagens recebidas e das transmitidas; conferir, mensalmente, a 
relação, das mensagens expedidas, enviada pelo órgão concessionário 
próprio; receber e transmitir, através do sistema adequado, a 
correspondência oficial da Assembléia Legislativa e dos deputados, 
procedendo à respectiva taxação e mantendo o devido registro, bem 
como envelopar e entregar, mediante recibo, as mensagens aos 
destinatários; 
- executar os serviços de sonorização ambiental da Assembléia 
Legislativa; proceder à gravação dos debates das sessões ou reuniões 
do Plenário; proceder, por determinação do Presidente, à gravação das 
reuniões realizadas no plenário, nas comissões, em outras 
dependências do Palácio Domingos Martins ou fora dele; organizar e 
manter sob sua guarda o arquivo de gravações da Assembléia com 
registro diário e índices; atender a pedidos de cópias de gravações, por 
determinação do Presidente; atender a pedidos de cópias de 
gravações, para efeito de traslado, quando determinado pelo 
Presidente ou pelo Diretor Geral; proceder a estudos e à elaboração de 
projetos de instalação e ampliação das redes e equipamentos 
eletroacústicos da Assembléia Legislativa; fiscalizar os trabalhos 
referidos anteriormente, quando executados por terceiros; organizar e 
manter atualizado o registro dos trabalhos executados e do material 
empregado; manter sob controle os equipamentos e o material técnico 
sob sua responsabilidade;  



- auxiliar a confecção de fo1ha de pagamento; anotar, em fichas 
financeiras individuais do servidor, as alterações funcionais publicadas 
no Diário Oficial; acompanhar a publicação dos atos legislativos e 
administrativos que impliquem benefícios ao servidor; manter 
atualizado o fichário de legislação pertinente a pagamento de pessoal; 
conferir, sob responsabilidade, a folha de pagamento individual dos 
servidores, quando de sua elaboração no setor competente;  
- operar mesas de ligação telefônica de PABX ou outro equipamento 
similar, procedendo às ligações entre a rede externa e a interna; operar 
com aparelhos telefônicos e mesa de ligação; efetuar as ligações 
solicitadas; receber, anotar e transmitir mensagens; zelar pela 
conservação e limpeza dos aparelhos; ter sob sua guarda catálogos de 
telefones das demais localidades e fornecer informações quando 
solicitadas; manter agenda atualizada de telefones de órgãos públicos 
e particulares, de interesse da Assembléia Legislativa; manter 
atualizada a relação completa dos telefones internos da Assembléia 
Legislativa.  
  
4.2.2. Requisito para o exercício do cargo: 
- exige o 2° grau completo e demais exigências legais e a critério da 
Administração, cumulativamente, outros requisitos específicos;  
- qualificação e demais requisitos de acordo com a área de atuação de 
interesse da Administração, prévia e especificamente determinada com 
indicação, inclusive, do quantitativo necessário, dentro do quantitativo-
limite.  
  
4.3. Analista Legislativo de I, II e III categorias  
  
4.3.1. Atribuições gerais: 
- planejar ações integradas de implantação, coordenação e controle de 
projetos e trabalhos nos campos de administração, recrutamento, 
seleção e aperfeiçoamento de pessoal, de organização interna e 
métodos e planejamento em outros campos de trabalho, na área da 
Assembléia Legislativa; elaborar planos e sugestões de procedimentos, 
visando à modernização dos serviços administrativos; executar 
arbitragens e emitir laudos de acordo com sua formação profissional e 
área de atuação específica; apresentar relatórios de trabalhos; 
coordenar e executar tarefas relacionadas a métodos e técnicas 
aplicadas à pesquisa a informação; classificar e catalogar documentos; 
manter atualizada em pasta própria, a legislação pertinente ao setor; 
fazer pesquisas de interesse da área; arquivar matéria de interesse do 
Poder Legislativo, publicada em periódicos estaduais ou outros; 
receber requisições de trabalho e encaminhá-las ao chefe imediato, 
para a devida distribuição; registrar e catalogar cópias do serviço 
executado, por assunto e pelo autor do trabalho; elaborar relatórios 
periódicos; secretariar reuniões e lavrar atas; redigir expedientes; 
elaborar traba1hos datilográficos e de digitação e supervisioná-los; 
realizar atividades de alta complexidade da rotina administrativa; apoiar 
as atividades solicitadas atinentes ao processo legislativo e à 
administração; realizar estudos; atender consultas sobre matéria 



legislativa e elaboração de relatórios de trabalho; elaborar instruções 
administrativas, apresentar subsídios técnicos para elaboração de 
pareceres; indicar alternativas para a iniciativa parlamentar; elaborar 
roteiros e fluxos de tramitação; preparar minuta de despachos em 
processo legislativo e administrativo elaborar requerimento incidentes 
em processo; orientar a respeito de normas internas; proceder revisão 
de processo e seu eventual saneamento; acompanhar matéria e 
processos legislativos e administrativos em tramitação; instruir 
processos e. preparo de jnformações; fazer minuta ou revisão de 
ofícios, cartas, exposições de motivos e outros expedientes; realizar 
trabalhos datilográficos, operar em microcomputador, fac-símile ou 
similares; coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração 
de quadros estatísticos, demonstrativos, relatórios e propostas 
orçamentárias setoriais; redigir atas sucintas de reuniões em geral; 
colaborar nos trabalhos auxiliares de recrutamento, selecionar e treinar 
pessoal; elaborar sinopse de matéria jornalística de interesse de sua 
unidade administrativa executar programas de "- trabalho de natureza 
técnica, em nível auxiliar, incluindo pesquisa de campo previamente 
planejada pelo técnico responsável;  
- planejar, coordenar e manter o sistema de jnformação e 
documentação e os serviços que o integram a biblioteca e o arquivo; 
selecionar, providenciar a aquisição, processar e armazenar materiais 
bibliográficos e documentos não convencionais; operar e manter o 
arquivo, a biblioteca e o serviço de microfilmagem; p1anejar, alimentar 
e manter bancos de dados contendo informações vinculadas 
substancialmente à atividade legislativa e recuperar a informação neles 
armazenada, analisar e indexar documentos; desenvolver e aplicar 
métodos de tratamento informacional de documentos e prestar 
assessoria nesta área; centralizar a prestação de informações sobre as 
atividades institucionais e normalizar os documentos gerados na 
instituição; 
- catalogar, classificar e indexar livros, teses, periódicos e outras 
publicações, bem como legislação, mapotecas, bibliografias, 
referências, fiscalizar e controlar a sua avaliação prover a manutenção 
de levantamentos bibliográficos atualizados de temas de interesse da 
Assembléia Legislativa promovendo a autorização para aquisição das 
respectivas fontes; elaborar pesquisa, estudos, análises, relatórios e 
bibliografias; orientar usuários em pesquisas bibliográficas e escolha. 
de publicações; prestar informações a respeito de tramitação de 
proposições legislativas; normalizar publicações de interesse da 
Assembléia Legislativa em ação integrada com os demais setores e 
realizar outras atividades correlatas ou indispensáveis à organização e 
manutenção do arquivo geral e do acervo bibliotecário, com vistas à 
eficaz utilização de seus recursos;  
- prestar assistência médica geral e especja1izada, odontológica, de 
enfermagem, psicológica e de serviço sociais a deputados, servidores 
e respectivos dependentes; controlar e acompanhar os contratos de 
credenciamento de profissionais liberais ou pessoas jurídicas e os 
convênios com instituições especializadas; avaliar circunstâncias 
funcionais por ocorrências, saúde própria do servidor ou de pessoa de 



família gestação ou lactação ou similares na forma do disposto da Lei 
Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, procedendo a: 
- exame de pacientes, realização de diagnósticos, prescrição e 
realização de tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza profilática; 
- requisição, realização e interpretação de exames radiológicos, de 
laboratórios e complementares; 
- orientação e controle de trabalho de enfermagem; 
- atuação no controle de moléstias transmissíveis, na realização de 
inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária; 
- encaminhamento de pacientes para assistência complementar; 
- exames em candidatos ao ingresso nos serviços da Assembléia 
Legislativa; 
- fornecimento de atestados e laudos médicos; 
- estudos, orientação, implantação, coordenação e execução de 
projetos e programas especiais de saúde no âmbito da Assembléia 
Legislativa, por determinação superior; 
- oferecimento de subsídios à Assembléia Legislativa sobre matéria 
atinente a sua área de atuação, quando solicitado; e ainda: 
- orientação, coordenação, controle e execução de trabalhos de 
assistência a pacientes, mediante cuidados de enfermagem; 
- preparo de doentes para internações cirúrgicas a auxílio na sua 
realização como instrumentador; 
- desenvolvimento de trabalhos de educação sanitária, destinados à 
prevenção de doenças, bem como: 
- realização de tratamentos dentários, protéticos, cirúrgicos e outros 
relativos às diversas especializações odontológicas, e os de profilaxia e 
higiene bucal, bem assim: 
- execução e interpretação de radiografias dentárias; 
- elaboração de laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas 
odontológicas; 
- elaboração, aplicação, estudos, avaliação e interpretação de testes 
psicológicos; 
- realização de entrevistas psicossociais com, vistas à melhoria de 
qualidade de vida dos servidores públicos da Assembléia Legislativa e 
para sua melhor adequação profissional; 
- elaboração de diagnóstico psicológico, orientação e acompanhamento 
do ajustamento do servidor; 
- supervisão de trabalhos de psicoterapia, e ainda:  
- realização de trabalhos de assistência a funcionários que apresentem 
problemas de ordem social, moral, educacional e econômica; 
- pesquisas, estudos, análises, diagnósticos e relatórios de casos de 
desajustamento pessoal, grupal e comunitário; 
- assistência a funcionários e seus dependentes quando necessitados 
de amparo, tendo em vista seu, ajustamento social e por exigência 
legal. : 
Requisitos para o cargo: 
- exige o 3° grau de ensino (superior) com registro no MEC, e, no 
respectivo órgão de classe, quando exigido e demais exigências legais;  
- qualificação e demais requisitos de acordo com a área de atuação de 
interesse da Administração, prévia e especificamente determinada, 



com indicação, inclusive, do quantitativo necessário, dentro do 
quantitativo-limite.  
  

ANEXO II 
  

CARGO 
DENOMINAÇÃO 
(CARREIRA) 

  
CÓDIGO 

  
CATEGORIA 

  
NÍVEIS 

  
ESCOLARIDADE 

Agente de Apoio 
Legislativo 

EAGAL I AaB 1º Grau 
incompleto 

Agente de Apoio 
Legislativo 

EAGAL I CaF 1º Grau completo 

Agente de Apoio 
Legislativo 

EAGAL II e III AaF 1º Grau completo 

Assistente de Apoio 
Legislativo 

EASAL I, II e III AaF 2º Grau completo 

Operador de 
Sistemas Sênior 

EOSS III AaF 2º Grau completo 

Operador de 
Sistemas Pleno 

EOSP II AaF 2º Grau completo 

Operador de 
Sistemas Júnior 

EOSJ I AaF 2º Grau completo 

Programador de 
Sistemas Júnior 

EPSJ I DaF 2º Grau completo 

Programador de 
Sistemas Pleno 

EPSP II AaF 2º Grau completo 

Programador de 
Sistemas Sênior 

EPSS III AaF 3º Grau completo 

          

Taquígrafo Par. 
Revisor 

ETPR III AaF 3º Grau completo 

Taquígrafo Par. 
Apanhador  

ETPA I e II AaF 3º Grau completo 

Técnico de Apoio 
Legislativo 

ETAL I, II e III AaF 3º Grau completo 

Analista Sistemas 
Júnior 

EASJ I AaF 3º Grau completo 

Analista Sistema 
Sênior 

EASS III AaF 3º Grau completo 

Analista Sistema 
Pleno 

EASP II AaF 3º Grau completo 

Analista O&M Pleno EAOP II AaF 3º Grau completo 

Procurador EP I, II e III AaF 3º Grau completo 

Consultor EC I, II e III AaF 3º Grau completo 



ANEXO III 
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS 

POR ÁREA DE ATUAÇÃO 
  

CARGO 
DENOMINAÇÃO 
(CARREIRA) 

QT ÁREA DE ATUAÇÃO 

Agente de Apoio 
Legislativo 

98 Administração Geral 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

192 Administração Geral 

Analista 
Legislativo 

33 Administração 
Geral 

Saúde Bibliotecono 
mia e  
Arquivo 

Méd Dent. Enf. Assist. 
Social 

22 3 2 2 2 2 

Operador de 
Sistemas 

22 Informática 

Programador de 
Sistemas 

4 Informática 

Analistas de 
Sistemas 

2 Informática 

Analista de 
Organ. E. 
Métodos 

1 Informática 

Taquígrafo Parl. 
Apanhador 

30 Taquigrafia 

Taquígrafo 
Parlamenar 
Revisor 

17 Taquigrafia 

Procurador 
Adjunto 

2 Procuradoria 

Procurador 30 Procuradoria 

Consultor* 5   

Total de cargos 
de Prov. Efet. 

434-
5=429 

  

  

               Estes cargos serão extintos na vacância. 
  



ANEXO IV 
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS 

  

 Classe Nível 
Categoria 

A B C D E F 

Básica 
(1º 
grau) 

I 421,00 442,00 469,00 502,00 542,00 590,00 

II 620,00 645,00 665,00 704,00 733,00 770,00 

III 786,00 808,00 841,00 883,00 936,00 964,00 

                

Média 
(2º 
grau) 

I 970,00 981,00 993,00 1.017,00 1.043,00 1.079,00 

II 1.106,00 1.124,00 1.152,00 1.169,00 1.200,00 1.220,00 

III 1.232,00 1.256,00 1.288,00 1.322,00 1.342,00 1.375,00 

                

Superior 
(3º 
grau) 

I 1.400,00 1.432,00 1.467,00 1.507,00 1.539,00 1.578,00 

II 1.640,00 1.693,00 1.769,00 1.861,00 1.873,00 1.915,00 

III 1.953,00 1.994,00 2.041,00 2.071,00 2.125,00 2.235,00 

                

  
  

ANEXO V 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

     
Especificação 

  
Nível 

  
Quantitativo 

  
Valor 

Distribuição 
por 
área 

Função 
Gratificada 
De Encargo 

  
FG I 

  
20 

  
40% 

  
* 

Função 
Gratificada  
De Assistência 

  
FG 2 

  
15 

  
40% 

  
* 

Função 
Gratificada 
De 
Gerenciamento 

  
FG 3 

  
15 

  
40% 

  
* 

  
  

               A distribuição das funções gratificadas por área de atividade será 
feita pela Administração que baixará o respectivo ato. 



  
ANEXO VI 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 Área de Atuação 
Código QT Vencimento 

Diretor Geral da Secretaria 
DGS 01 1.845,96 

Procurador Geral 
PG 01 1.845,96 

Secretário Geral da Mesa 
SGM 01 1.845,96 

Secretário da Mesa p/Assuntos 
Econômicos SMAE 01 1.476,78 

Subdiretor Geral da Secretaria 
SGS 01 1.476,78 

Diretor Legislativo 
DLA 01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLDI 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLPL 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLCPT 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLCPD 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLMAE 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLMD 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLPC 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLTP 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLSM 

01 1.409,84 

Diretor Legislativo 
DLAE 

01 1.409,84 

Supervisor Legislativo 
SGDG 02 1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SPG 01 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SSMAE 01 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SDA 01 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SDDI 02 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SDL 04 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SDLCPT 03 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SDLCPD 01 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SB 11 

1.391,41 

Supervisor Legislativo 
SGD 30 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASSGM 03 

1.391,41 



Assessor Legislativo 
ASPG 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASGP 02 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASDLM 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASASM 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASMD1ºS 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASMD2ºS 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASMD1ºV 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
AGD 60 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASL 09 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASPP 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASC 01 

1.391,41 

Assessor Legislativo 
ASFP 01 1.391,41 

Assistente Legislativo 
ALCH 05 993.54 

Assistente Legislativo 
ALM 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALTP 02 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALRH 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALAA 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALMAE 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALGDG 03 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALAU 03 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALAL 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALMA 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALPA 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALDV 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALFIN 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALAFIN 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALCON 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALPES 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALREP 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALPG 01 

993.54 



Assistente Legislativo 
ALDDI 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALDL 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALSL 16 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALGD 90 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALREC 22 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALTEL 21 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALSP 04 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALCPT 07 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALGP 05 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALRED 02 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALREV 10 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALOC 09 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALPC 05 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALPD 02 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALSGS 03 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALSG 02 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALAS 01 

993.54 

Assistente Legislativo 
ALCD 01 

993.54 

Agente Legislativo 
AGLGD 60 

993,54 

Adjunto Legislativo 
ADCONS 01 

561,17 

Adjunto Legislativo 
ADETG 01 

561,17 

Adjunto Legislativo 
ADSG 18 

561,17 

Adjunto Legislativo 
ADPE 01 

561,17 

Adjunto Legislativo 
ADTTEC 01 

561,17 

Adjunto Legislativo 
ADMOT 06 

561,17 

  
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO EXISTENTE E A EXTINGUIR = 
473 
TOTAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÕA = 361 
SERÃO EXTINTOS NA VACÂNCIA 112 CARGOS EM COMISSÃO. 
ASSIM DISTRIBUÍDOS: 22 CARGOS DE ADJUNTO LEGISLATIVO E 
90 CARGOS DE ASSISTENTE LEGISLATIVO 
TOTAL FINAL= 473-112=361 



  
ANEXO VII 

REGISTRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS CARREIRAS 
CONSELHO DE AVALIAÇÃO 

  
Nome do Avaliado: 
Período de Avaliação: 
Admissão na Categoria: 
Data de Nascimento: 
Data de ingresso no serviço público: Tempo de serviço na função: 
Tempo de serviço na categoria sob avaliação: 
  
Avaliação do Servidor Público 
  
1. Competência: 
  
I - Capacidade de dedicação ao traba1bo: 
  
a) ótima ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos. 
  
II - Capacidade de desempenhar as funções inerentes ao cargo, 
considerando o grau de responsabilidade e de dificuldade que elas 
requerem: 
  
a) ótimas ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos. 
  
III - Capacidade de desempenhar o trabalho com eficiência e 
temporaneidade: 
  
a) ótimas ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos. 
  
IV - Capacidade participativa com efetiva contribuição à organização e 
melhoria da qualidade dos serviços: 
  
a) ótimas ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos; 
  
V - Capacidade de contribuição para o aprimoramento de sua cultura 
jurídica ou de sua área de atuação profissional: 
  
a) ótimas ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos; 



  
VI - Capacidade de pensar, agir e reagir prontamente, considerando o 
grau de apresentação de solução criativa de problemas: 
  
a) ótima ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos;  
  
2. Assiduidade e Pontualidade: 
  
I - Freqüência com que comparece ao trabalho: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boas ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 05 pontos. 
  
II - Freqüência com que comparece às designações decorrentes da 
função que exerce: 
  
a) ótimas ( ) 15 pontos; 
b) boas ( ) 12 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos. 
  
III - Pontualidade com que comparece ao trabalho, às designações, às 
convocações de chefia e outros comparecimentos decorrentes do 
exercício da função: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boas ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 05 pontos 
  
IV - Prontidão no atendimento às convocações da chefia -imediata: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boa ( ) 08 pontos;  
c) regular ( ) 05 pontos; 
  
V - Procedimento funcional com respeito à observância dos prazos no 
cumprimento das funções: 
  
a) ótimo ( ) 10 pontos; 
b) bom ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 05 pontos     
  
3. Zelo funcional 
  
I - Capacidade de lidar com os recursos materiais do órgão onde tem 
exercício e do material confiado à sua guarda, considerando o zelo, a 
economia e a conservação do patrimônio público:  
  



a) ótima ( ) 10 pontos;  
b) boas () 08 pontos; 
c) regular () 05 pontos; 
  
II - Capacidade de executar o trabalho com observância das normas 
legais, regimentais e regulamentares:  
  
a) ótima ( ) 10 pontos; 
b) boa ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 05 pontos. 
  
III - Capacidade de desempenho das funções, considerando o grau de 
presteza com que as executa:  
  
a) ótimas ( ) 05 pontos; 
b) boas ( ) 04 pontos; 
c) regular ( ) 03 pontos; 
  
IV - Capacidade de execução das tarefas, corretamente: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boas ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 05 pontos. 
  
V - Capacidade de colaboração com a chefia e com os colegas, na 
realização dos trabalho ao órgão em que tem exercício: 
  
a) ótimas ( ) 08 pontos; 
b) boas ( ) 06 pontos; 
c) regular ( ) 04 pontos. 
  
VI - Capacidade com que executa suas funções e com que lida com as 
pessoas no ambiente de trabalho, considerando a sua discrição 
funcional e genética: 
  
a) ótimas ( ) 08 pontos; 
b) boas ( ) 06 pontos; 
c) regular ( ) 04 pontos. 
  
VII - Capacidade com que se faz apresentar funcionalmente, 
considerando o uso de traje convenientemente de acordo com o cargo 
que exerce: 
  
a) ótimas ( ) 05 pontos;  
b) boas ( ) 04 pontos; 
c) regular ( ) 03 pontos 
  
4. Disciplina: 
  



I - Capacidade de obedecer, observar e respeitar rigorosamente a 
hierarquia, acatar normas legais e ordens hierarquicamente superiores: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boas ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 06 pontos; 
  
II - Capacidade de tratar os colegas, os superiores e o público com 
urbanidade: 
  
a) ótimas ( ) 10 pontos; 
b) boas ( ) 08 pontos; 
c) regular ( ) 06 pontos. 
  
III - Capacidade de comportar-se na vida pública e particular com 
observância dos princípios éticos, morais e sociais: 
  
a) ótimas ( ) 05 pontos; 
b) boas ( ) 04 pontos; 
c) regular ( ) 03 pontos; 
  
5. Aproveitamento em programa de treinamento, reciclagem ou curso 
de capacitação ou especificação, com média: 
  
a) ótima acima de 90% ( ) 20 pontos; 
b) boa, acima de 70, até 90% ( ) 15 pontos; 
c) regular, de 60 até 70% ( ) 10 pontos. 
  
6. Capacidade produtiva de trabalho: 
  
a) ótimas ( ) 20 pontos; 
b) boas ( ) 15 pontos; 
c) regular ( ) 10 pontos. 
  
7. Pontos decorrentes de permanência em processo de promoção por 
merecimento anterior: 
  
a) dois pontos por avaliação preterida, na categoria: pontos; 
b) três pontos por figuração em lista tríplice, na categoria: pontos. 
Obs.: Indicar a data de cada avaliação anterior:  
  
8. Valor da Avaliação: pontos;  
  
9. Ordem de classificação:  
  
10. Data:  
  
11. Membros do Conselho de Avaliação: 

  
ANEXO VIII 



QUADRO SUPLEMENTAR DE FUNÇÕES 
  

FUNÇÃO SERVIDOR ESTÁVEL 

Assistente de Apoio Legislativo 
EASAL I 

 Edna Cosme Dias 

José Benedito Silva de Oliveira 

Ledinei Manhone 

Lúcia Helena Estevam Martins 

Maria Luiza Bastos Costa 

Maria Iraci Souza da Silva 

Neuseli de Freitas Rossoni 

Agente de Apoio Legislativo 
EAGAL I 

Maria Luiza Barcelos  

Maria Luiza Machado 

  
  

ANEXO IX 



 



  
  


