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1. APRESENTAÇÃO 

 O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia vinculada ao Ministério 

do Trabalho e Previdência Social – MPS, tem como missão institucional “Garantir 

proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema público de política 

previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o bem-

estar social” e tem como objetivo, expresso por meio de sua visão de futuro, “Ser 

reconhecido como patrimônio do trabalhador e sua família, pela sustentabilidade dos 

regimes previdenciários e pela excelência na gestão, cobertura e atendimento”. 

 Com mais de 1500 locais de atendimento distribuídos em todas as regiões do 

país, o INSS presta mais de 50 milhões de atendimentos por ano, contando para tanto 

com um quadro efetivo de mais de 38 mil servidores públicos, executando atividades de 

reconhecimento e manutenção de direitos. Nesse sentido, há a necessidade de 

atualização contínua dos profissionais e de aperfeiçoamento constante dos processos de 

trabalho, por meio da adoção de métodos de gestão eficazes. 

 A exigência de uma administração mais profissionalizada, com capacidade de 

responder rapidamente à crescente demanda por serviços públicos e à introdução de 

novas políticas públicas com eficiência e qualidade, é um desafio permanente a que está 

submetida a Autarquia, sendo essencial a participação e o empenho de seu corpo 

funcional. 

 Este trabalho é o terceiro produto do projeto Proposta de Estruturação da 

Carreira do Seguro Social incluído no Plano de Ação do INSS para o exercício de 2015, 

e apresenta uma proposta de Sistema de Carreiras no INSS alinhada à concepção de 

gestão estratégica de pessoas em consonância com a política de modernização da gestão 

de pessoal do Executivo Federal. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 Como parte de um esforço empreendido pela direção do INSS, por meio da 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, o presente trabalho foi elaborado com a 

finalidade de oferecer alternativas para o aprimoramento dos métodos de gestão da força 

de trabalho, incluindo maior profissionalização, valorização e melhor aproveitamento, 

em função da crescente dificuldade de fixação dos profissionais, acentuada em cenário 

de ampliação da demanda por atendimentos. 

 A revisão das carreiras que compõem a força de trabalho é essencial para o 

efetivo cumprimento da missão institucional, haja vista a inserção em realidade que 

exige soluções cada vez mais inovadoras para fixação do quadro profissional. Não basta 

apenas oferecer condições de remuneração adequadas, mas também, e principalmente, 

oferecer condições suficientes à permanência dessa força de trabalho nos quadros da 

Autarquia. 

 Diante da complexidade da missão principal de realizar o reconhecimento de 
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direitos, é fundamental a formação continuada do profissional, para pleno exercício da 

variedade de funções necessárias à efetiva prestação do serviço público. 

 As carreiras do Seguro Social e de Perito Médico Previdenciário, que respondem 

pela quase totalidade do efetivo do INSS, são responsáveis diretas pelo cumprimento da 

missão da instituição e demandam atenção e constante análise no sentido de viabilizar 

sua adequação às condições necessárias à prestação do serviço público com efetividade. 

 Nesse contexto, os planos de carreiras constituem um importante instrumento de 

gestão de pessoas e devem contemplar condições essenciais, como motivação 

profissional, flexibilidade, mobilidade e outras características capazes de promover o 

desenvolvimento e reconhecimento profissional e pessoal que ofereçam condições aos 

profissionais para a prestação de serviço público de qualidade, atendendo a necessidade 

da população. 

 Para tanto, se faz necessária a compatibilização dos planos de carreiras com o 

processo de avaliação do desempenho dentro de uma perspectiva de gestão por 

competências, que vincula o desenvolvimento na carreira ao desempenho institucional, 

profissional e pessoal e direciona as ações necessárias ao cumprimento da missão com 

eficiência. 

 Questões que impactam negativa ou positivamente o clima organizacional, 

essenciais ao cumprimento da missão, como a gestão do conhecimento e o papel 

estratégico da formação continuada dos profissionais, perpassam as opções técnicas que 

serão adiante expressas com a finalidade de propor à Autarquia o instrumental 

necessário ao melhor desempenho de sua força de trabalho. 

 Ressalte-se que apesar da intrínseca relação entre carreira e estrutura 

organizacional, esta não foi escopo do presente projeto. O entendimento é de que a 

discussão relativa à estrutura requer um aprofundamento e articulação que perpassa 

outros fóruns institucionais, não havendo tempo hábil para ambos os temas. Dessa 

forma, recomenda-se que aspectos relativos a estrutura sejam posteriormente colocados 

em discussão. 

 

3. OBJETIVOS 

São objetivos da Proposta de revisão do Plano de Carreira do Seguro Social: 

a) Revisar os normativos relativos à Carreira do Seguro Social; 

b) Revisar a estrutura e nomenclatura dos cargos e suas atribuições; 

c) Promover a adequação da estrutura remuneratória e o reequilíbrio dos instrumentos 

gerenciais a ela vinculados; 

d) Estimular o desenvolvimento de competências e o crescimento profissional por meio 

da valorização do desempenho e do desenvolvimento continuado das pessoas; 
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e) Apresentar mecanismos para atrair e reter profissionais com as competências 

necessárias ao cumprimento da missão; 

f) Estabelecer atualização periódica do Plano de Carreiras. 

 

4. DEFINIÇÕES 

 A presente proposta de Plano de Carreiras utiliza as seguintes definições: 

1. Carreira – Conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua natureza 

e complexidade, estruturados em padrões. 

2. Cargo efetivo – Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em lei e 

compatíveis com a estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, 

cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público. 

3. Função de Confiança – Função exercida por servidor ocupante de cargo efetivo de 

carreira, designado para funções de assessoria, chefia e direção, de livre nomeação e 

exoneração pelo dirigente máximo da Autarquia ou autoridade por ele delegada. 

4. Cargo em comissão – destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, de 

livre provimento, desde que obedecidos os percentuais mínimos destinados aos 

servidores de carreira. 

5. Cargo em extinção – É o que se encontra em processo de supressão na estrutura de 

cargos do INSS, e cujas atividades nele descritas não mais serão executadas por 

servidores após sua vacância. 

6. Função – O conjunto definido de atribuições, deveres e responsabilidades 

relacionadas ao cargo ocupado pelo servidor. 

7. Análise de cargos – estudo para detalhar as exigências de conhecimentos, habilidades 

e capacidades do ocupante do cargo. 

8. Descrição de cargos – É o processo que consiste em elencar as tarefas ou atribuições 

que compõem um cargo e que o torna distinto de todos os outros cargos existentes na 

organização. 

9. Atribuições – conjunto de ações ou atividades de responsabilidade do profissional, e 

determinadas de acordo com seu cargo. 

10. Estágio Probatório – É o período em que o servidor contratado, após a aprovação 

prévia em concurso público, executa plano de trabalho conforme as atribuições de seu 

cargo, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para a 

efetivação no cargo. 
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11. Avaliação de Desempenho – É a verificação formal e sistemática, com ou sem 

vinculação remuneratória, periódica e objetiva dos resultados alcançados comparados 

com os padrões de desempenho estabelecidos. 

12. Classe – É o agrupamento dos padrões que correspondem a um determinado nível 

na Carreira, de acordo com o cargo ocupado. 

13. Padrão – Corresponde a um determinado nível, dentro de uma classe, de acordo com 

o cargo ocupado. 

14. Progressão – É a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente 

superior dentro de uma mesma classe. 

15. Promoção – É a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o 

primeiro padrão da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo. 

16. Remuneração – Corresponde ao somatório do vencimento básico, das gratificações e 

das vantagens pessoais permanentes previstas em lei, adquiridas no percurso da carreira. 

17. Vencimento Básico – Corresponde ao valor financeiro de enquadramento na tabela 

de vencimentos. 

18. Tabela de Vencimentos – É o conjunto de valores dos vencimentos básicos dos 

cargos, ordenados em padrões. 

19. Enquadramento na tabela de vencimentos – É o posicionamento do servidor 

ocupante de cargo de carreira na tabela de vencimentos vigente, considerando a 

correlação direta com seu posicionamento na tabela do novo Plano de Carreiras. 

20. Competências - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição. 

Implica na capacidade de transformar conhecimento, habilidades e atitudes em 

resultados. 

21. Gestão por competências – modelo de gestão que se utiliza do conceito de 

competências para orientar diversos processos organizacionais, em especial os 

relacionados à gestão de pessoas. Valendo-se de diferentes estratégias e instrumentos, 

tem o propósito de identificar, desenvolver e mobilizar as competências necessárias à 

consecução dos objetivos organizacionais. (BRANDÃO, Hugo Pena. Mapeamento de 

Competências: Métodos, Técnicas e Aplicações em Gestão de Pessoas. Ed. Atlas, p. 8, 

São Paulo, 2010). 

 

5. METODOLOGIA APLICADA 

 O projeto de elaboração da proposta de revisão da Carreira do Seguro Social é 

composto por três produtos: análise da evolução histórica do sistema de carreiras, 

fixação de diretrizes e elaboração da proposta. 
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 Para desenvolvimento dos trabalhos, foi formada equipe com servidores da 

Diretoria de Gestão de Pessoas e dos níveis gerenciais: Agência da Previdência Social, 

Gerência Executiva e Superintendência Regional. 

 A construção foi efetuada a partir de processo coletivo de discussão, por meio de 

reuniões presenciais e utilização de ferramenta colaborativa disponível em plataforma 

web (Dokinss1). 

 A análise histórica, produto inicial, viabilizou a percepção do processo de 

evolução do sistema de carreiras e das alterações de modelo de Estado, detectou 

inconsistências no modelo atual e evidenciou a necessidade de adequar uma nova 

estrutura de cargos, de carreiras, de mecanismos de progressão e promoção, de 

avaliação de desempenho e de compatibilidade de atribuições. 

 O segundo produto, conjunto de premissas elaboradas a partir de diretrizes 

fundamentais, norteou a identificação de pontos a serem observados no processo de 

modelagem da proposta. Além da análise histórica, entrevistas realizadas com ocupantes 

de cargos gerenciais da Administração Central contribuíram para a identificação de 

pontos sensíveis a serem considerados. A validação das premissas pela Diretoria de 

Gestão de Pessoas e a análise evolutiva apontaram diretrizes técnicas para construção e 

modelagem da proposta. 

 Paralelamente foi realizada investigação de modelos de Planos de Cargos e 

Carreiras adotados por outras instituições que guardavam padrão mínimo de 

similaridade com a Autarquia, como: atuação nacional, relevância social, quantitativo 

expressivo de servidores, quantidade e capilaridade da rede de atendimento, entre 

outras. 

 Verificou-se, nesses modelos, a tendência de valorização da formação e melhoria 

contínua do desempenho profissional, a exigência de competências gerenciais para o 

exercício de determinadas funções, a definição, no próprio documento dos Planos, de 

diretrizes para a progressão, promoção funcional e avaliação de desempenho, e ainda 

previsão de mecanismos de revisão periódica do Plano de Carreiras. 

 Constatada a necessidade de adequar a proposta de Plano de Carreira ao modelo 

de gestão estratégica adotado pela instituição e, dessa forma compatibilizar as 

competências institucionais ao estágio atual e futuro, foi realizado trabalho de 

aproximação com o resultado já apresentado pelo Grupo de Trabalho de Mapeamento de 

Competências, instituído pela Portaria INSS 29/2013, indicando-se a perspectiva de 

superação de hiatos porventura existentes. 

 Embora relevante a necessidade de perscrutar as expectativas dos servidores 

quanto ao modelo em construção, e esta fosse uma das etapas previstas no projeto, tal 

condição se mostrou inviável eis que sobreveio a campanha salarial dos servidores com 

                                                      
1 software colaborativo usado para criar documentos no INSS (software colaborativo: sistema baseado em 

computador que auxilia grupos de pessoas envolvidas em tarefas ou objetivos comuns, e que provê interface para 

um ambiente compartilhado). 
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deflagração de greve, que ocorreu entre 07 de julho e 30 de setembro, o que restou por 

inviabilizar a consulta em face de novas condições decorrentes do processo de 

negociação. Nunca é demais mencionar, que em todas as fases de discussão e da 

elaboração dos produtos do projeto foram considerados os resultados dos diversos 

grupos de trabalho instituídos com a participação dos servidores com a finalidade de 

discutir a Carreira, especialmente aqueles objetos das Portarias MPS 238/2011 e 

140/2012. 

 Por fim, e em face da dinâmica do processo de construção, foram feitos 

pequenos ajustes de redação em algumas Premissas com a finalidade de emprestar-lhes 

maior clareza, sem contudo alterarem-se os conteúdos anteriormente validados. 

 

6. BASES PARA ESTRUTURAÇÃO 

 A partir da análise histórica e fruto do processo de discussão e percepção da 

experiência de modelos anteriores, foram adotadas quatro diretrizes fundamentais 

informadoras do processo de estruturação: 

. VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS; 

. VISÃO SISTÊMICA; 

. MELHORIA CONTÍNUA; 

. FOCO NO CIDADÃO E ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS. 

 Estabelecido o conjunto das diretrizes, delas emergiram as premissas básicas a 

partir das quais passou-se a estruturar a proposta, na forma abaixo: 

1. Adequação aos Princípios Institucionais - Uma carreira sólida e sustentável, que 

atenda aos anseios da sociedade e contribua para o fortalecimento da missão 

institucional e esteja adequada às diretrizes de Governo. 

2. Instrumento para Qualidade dos Serviços Prestados - O sistema de carreiras deve 

promover a evolução do nível de qualidade da prestação dos serviços. 

3. Caráter Estratégico do Sistema - A gestão de pessoas deve revestir-se de caráter 

estratégico. 

4. Instrumento de Garantia da Continuidade dos Serviços - A prestação dos serviços sob 

responsabilidade da Autarquia deve ser disponibilizado aos cidadãos de forma contínua. 

5. Isonomia Sistêmica entre Carreiras - Harmonização das carreiras dentro do sistema 

de forma a possibilitar o equilíbrio do clima organizacional. 

6. Valorização do Servidor - Pessoa vista como imprescindível à instituição, e não como 

um recurso. 
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7. Estrutura Remuneratória Adequada - Compatibilidade entre complexidade das 

atribuições e retribuição. 

 Feitas estas opções foram estabelecidas as seguintes premissas técnicas: 

1. Foco nas atribuições essenciais: os cargos deverão ser definidos por suas atribuições 

essenciais e não pelas atribuições peculiares de cada ocupação. 

2. Desenvolvimento contínuo de competências: valorização do processo de gestão da 

capacitação orientada para o desenvolvimento de competências relevando o 

desempenho e a integração das competências institucionais e individuais. 

3. Gestão do desempenho: avaliação periódica, sistemática, objetiva, pactuada, e com 

foco na melhoria dos serviços prestados e no desenvolvimento permanente do servidor. 

4. Valorização do desempenho profissional: reconhecimento do esforço pelo 

cumprimento das funções com zelo e dedicação e pela busca do crescimento 

profissional. 

5. Estrutura remuneratória adequada: equilíbrio entre parte fixa e variável da 

remuneração, a qual deve ser atrativa e com capacidade de retenção da força de 

trabalho. 

6. Evolução funcional: estímulo ao desenvolvimento do profissional na carreira com o 

reconhecimento remuneratório e institucional. 

7. Flexibilidade e mobilidade: critérios claros de remoção e realocação da força de 

trabalho e a adaptação necessária para acompanhar o ambiente de mudanças, estimulado 

pela melhoria contínua dos processos de trabalho. 

8. Jornada de trabalho: jornada de trabalho adequada à complexidade do cumprimento 

da missão institucional e à qualidade de vida dos servidores. 

9. Estrutura organizacional: a carreira deve estar em equilíbrio com a estrutura 

organizacional. 

10. Acesso aos cargos de gestão: o acesso aos cargos de gestão deve estar vinculado à 

carreira e fundamentado em critérios como experiência e formação profissional. 

7. ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 As modernas concepções de gestão de pessoas vinculam o desenvolvimento 

profissional à aquisição de competências a partir do estabelecimento de critérios 

objetivos e transparentes, permitindo ao servidor o gerenciamento compartilhado da 

carreira. 

 A proposta de estrutura elaborada inova o modelo de desenvolvimento linear, 

usualmente utilizado na Administração pública, ao possibilitar ao servidor ser 
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corresponsável pelo seu crescimento profissional. O desenvolvimento, na forma de 

progressão, promoção e acesso a cargos gerenciais, se dá não apenas por decurso de 

tempo, mas também pela aquisição de competências pelo servidor, diante das condições 

oferecidas pela Administração. 

 A construção da estrutura fundamenta-se no conjunto de competências que são 

agrupadas e exigíveis em cada um dos níveis, agrupados em classes, viabilizando o 

crescimento profissional em linha vertical e permitindo o acesso aos níveis de gestão, 

cumpridos pré-requisitos de competências técnicas fundamentais e específicas, 

transversais ou gerenciais. 

 Os cargos de nível superior e de nível intermediário são estruturados em 5 

(cinco) Classes, contendo no conjunto, 27 (vinte e sete) níveis ou Padrões, com a 

criação de duas novas classes. As Classes e os respectivos Níveis tem padrões de 

competências definidas, exigíveis para acesso e aferíveis para progressão e promoção. O 

acesso à última classe observará critérios de maior grau de complexidade. 

 A progressão do servidor observará o interstício de 12 (doze) meses e a 

avaliação de desempenho individual, enquanto a promoção, além do interstício e da 

avaliação individual, considerará também a capacitação para acesso à classe posterior. O 

processo de capacitação e a avaliação de desempenho individual deverão estar 

fundamentados na definição das competências exigíveis para cada classe e padrão. 

 Inicialmente, as unidades de competências já identificadas no processo de 

mapeamento de competências serão utilizados para nortear o processo de capacitação, e, 

em um segundo momento, serão incorporadas à avaliação de desempenho individual. 

 A promoção para as classes Especial II e Especial III poderá ser antecipada em 

12 meses, quando comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a classe. 

 Nos casos nos quais o servidor não cumpra os critérios mínimos para promoção 

por três períodos consecutivos de 12 meses, a promoção será efetuada automaticamente 

ao final deste período, submetendo, entretanto, o servidor à capacitação, 

 A disposição dos cargos na estrutura pode ser vista a seguir: 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

ANALISTA E TÉCNICO 

 
CLASSES 

P4 

PLENO 
P3 

P2 

P1 

E18 
ESPECIAL III 

E17 
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E16 

E15 

E14 

E13 

E12* 

ESPECIAL II 

E11 

E10 

E9 

E8 

E7 

E6* 

ESPECIAL I 

E5 

E4 

E3 

E2 

E1 

A5 

ACESSO 

A4 

A3 

A2 

A1 

* Padrão com possibilidade de antecipação. 

 

7.1 ACESSO AOS CARGOS 

 O acesso aos cargos é exclusivamente por meio de concurso público de provas 

ou provas e títulos. Propõe-se ainda a previsão de curso de formação e avaliação 

psicológica como etapa do concurso, para que sejam instrumentos de seleção caso 

avalie-se pertinente. 

7.2 PERÍODO OBRIGATÓRIO DE ADAPTAÇÃO DO NOVO SERVIDOR À 

CARREIRA 

 O exercício do novo servidor na Carreira será iniciado em uma Agência da 

Previdência Social, por período de 90 (noventa dias), considerando-se esse período 

como cumprimento de programa de ambientação institucional.  

 Objetiva-se que durante o referido período o servidor conheça in locu o 

funcionamento de uma APS. Após esse período o servidor terá o exercício fixado na sua 

unidade de lotação, na forma definida no Edital do Concurso no qual foi aprovado. 
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7.3 CARACTERÍSTICAS DAS CLASSES 

 As características das classes da Carreira são as descritas no quadro abaixo: 

ANALISTA E TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 

PLENO 

Caracterizada pelo elevado grau de complexidade das 

atividades desenvolvidas e necessidade de visão integrada 

no nível estratégico, e ainda pela capacidade de concepção, 

planejamento, avaliação, supervisão, criação, fiscalização e 

controle das atividades do cargo e da classe. Exige 

capacidade de aprimorar as competências desenvolvidas na 

Classe Especial III. 

ESPECIAL III 

Caracterizada pela execução de tarefas complexas e 

especializadas, regidas pelo conhecimento tácito e explícito 

de práticas administrativas complexas, e ainda pela 

capacidade de concepção, supervisão, e controle e avaliação 

das atividades do cargo e da classe. Exerce maior autonomia 

em trabalhos que envolvem planejamento, organização e 

pesquisa. Exige capacidade de aprimorar as competências 

desenvolvidas nas Classes Especial I e II, caso necessário. 

ESPECIAL II 

Caracterizada pela concentração de atividades de 

elaboração, supervisão e coordenação e ainda execução de 

tarefas especializadas e qualificadas que envolvem seleção 

de aplicação de procedimentos administrativos 

diversificados. Recebe supervisão indireta. Exige 

capacidade de aprimorar as competências desenvolvidas na 

Classe Especial I, caso necessário. 

ESPECIAL I 

Caracterizada pela concentração de tarefas variadas e com 

padrões de especialização que envolvem aplicação de 

procedimentos administrativos pouco diversificados. Recebe 

supervisão direta e orientação para a solução de situações 

mais difíceis. Exige capacidade de aprimorar as 

competências desenvolvidas na Classe de Acesso. 

ACESSO 

Caracterizada pela concentração de atividades de execução, 

elaboração e eventualmente coordenação. Predomina a 

execução de tarefas variadas, porém rotineiras, que 

envolvem aplicação de procedimentos padronizados. 

Recebe supervisão direta e acompanhamento na execução 

das tarefas mais difíceis. 

 

7.4. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 A regulamentação das atribuições é uma necessidade premente no INSS. Por 

meio da Nota Técnica PFE/INSS/CGMADM/DPES N° 288/2009, a Procuradoria 

Federal Especializada se manifestou quanto à necessidade de estabelecer o regulamento 
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para as atribuições dos cargos e ressalta que o edital do concurso não é o instrumento 

adequado para essa regulamentação. 

 Uma das consequências da ausência da regulamentação diz respeito à proibição 

de delegar aos servidores atribuições estranhas ao cargo ocupado, conforme inciso XVII 

do Art. 117 da Lei 8.112/1990. Em unidades em que analistas e técnicos desenvolvem 

atividades semelhantes, a discussão a respeito da configuração de desvio de cargo é 

muito recorrente. Prova disso, é a Nota Técnica PFE/INSS/CGMADM/DPES N° 

288/2009, que é consequência de consulta formulada pela então Diretoria de Recursos 

Humanos diante de vários questionamentos levantados quanto o papel do Técnico e do 

Analista do Seguro Social no processo de reconhecimento de direito nas APS. 

 Apesar de reconhecer que as atividades previdenciárias devem ser realizadas por 

Técnicos e Analistas, a Procuradoria, na Nota Técnica citada anteriormente, é categórica 

ao afirmar que somente o normativo regulamentador do Art. 5-B da Lei 10.855/2004 

excluirá as dúvidas acerca das corretas atividades dos ocupantes de um e outro cargo, 

evitando atuação de órgãos de controle, bem como gasto com pagamento de “diferenças 

salariais” decorrentes de decisões que reconheçam o direito do técnico a receber como 

analista, com base no desvio de função. 

 Dessa forma, sugere-se que as atribuições sejam definidas na Lei, considerando 

três dimensões: as básicas, dos cargos que podem ser agrupados; as específicas, 

decorrentes da complexidade da atividade; e as comuns aos cargos,  decorrentes do 

exercício das atividades para cumprimento da missão institucional. É proposto ainda 

seja mantido o mandamento regulamentador com a finalidade de determinação das 

atividades específicas através de decreto. 

 

7.4.1. ATRIBUIÇÕES BÁSICAS 

7.4.1.1. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - Cargo de provimento efetivo, com 

escolaridade de Ensino Superior exigível para ingresso, com as seguintes atribuições 

básicas: 

 Desempenho de atividades de elevada complexidade e responsabilidade, das 

áreas de previdência social, do servidor público e atividades correlatas especializadas de 

formulação e gestão, nos campos da estratégia, benefícios, logística e suporte, 

atendimento, auditoria, inspeção, controle e avaliação, políticas e diretrizes, estudos e 

pesquisas, planejamento e projetos, cálculos atuariais e estatísticos, análises econômico-

financeiras, custeio, judiciais e outras que lhe forem atribuídas inerentes ao exercício 

das competências constitucionais, legais e de gestão a cargo do INSS. 

7.4.1.2. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL - Cargo de provimento efetivo, com escolaridade 

de Ensino Médio exigível para ingresso, com as seguintes atribuições básicas: 

 Desempenho de atividades de natureza técnica especializada, administrativa, 

suporte e apoio, previdenciárias, controle, supervisão, avaliação, logísticas, 
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atendimento, serviços gerais e outras que lhe forem atribuídas inerentes ao exercício de 

competências constitucionais e legais e de gestão a cargo do INSS. 

7.4.1.3. OUTROS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO - Cargo de provimento efetivo, 

com escolaridade de Ensino Médio exigível para ingresso, com as seguintes atribuições 

básicas: 

 Desempenho de atividades de natureza técnica, operacional especializada, 

administrativa, suporte e apoio, previdenciárias, logísticas, atendimento, serviços gerais 

e outras que lhe forem atribuídas inerentes ao exercício de competências constitucionais 

e legais e de gestão a cargo do INSS. 

 

7.4.2. ATRIBUIÇÕES COMUNS 

I - atender ao público; 

II - assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos; 

III - realizar atividades inerentes a reconhecimento de direitos 

previdenciários, direitos vinculados a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e outros 

sob a responsabilidade do INSS; 

IV - instruir, tramitar e movimentar processos e documentos; 

V - realizar estudos, pesquisas e levantamento de informações; 

VI - elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos 

administrativos e normativos; 

VII - avaliar processos administrativos, oferecendo subsídios à gestão nos 

aspectos preventivos e para as tomadas de decisão; 

VIII - participar do planejamento estratégico institucional, de comissões, 

grupos e equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação; 

IX - atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado; 

X - realizar os atos e procedimentos necessários à verificação do 

atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária. 

XI - controlar dados e informações bem como executar atualizações em 

sistemas; 

XII - operacionalizar o cumprimento das determinações judiciais; 

XIII - executar atividades de orientação, informação e conscientização 

previdenciária; 
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XIV - realizar atividades de gestão do patrimônio do INSS; 

XV - subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações 

relacionadas à sua área de atuação; 

XVI atuar no acompanhamento e avaliação da eficácia das ações 

desenvolvidas e na identificação e proposição de soluções para o aprimoramento dos 

processos de trabalho desenvolvidos; e 

XVII - atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de 

projetos e programas de natureza técnica e administrativa. 

 

7.4.3. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.4.3.1. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL 

São atribuições específicas do cargo de Analista do Seguro Social, 

respeitada a respectiva formação acadêmica exigida e sem prejuízo das atribuições 

comuns: 

I - planejar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas à análise de 

processos administrativos; 

II - propor planos, projetos, programas, diretrizes e políticas de atuação no 

âmbito das finalidades institucionais e de apoio do INSS; 

III - coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, 

efetuar perícias, elaborar relatórios, emitir pareceres e laudos; 

IV - organizar e executar os serviços de contabilidade em geral, escriturar 

livros contábeis, realizar perícias e rever balanços e executar quaisquer outras atividades 

de natureza técnica conferida aos profissionais de contabilidade; 

V - planejar e executar estudos, projetos, análises, vistorias e perícias 

técnicas, fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos prediais, de instalações, 

de sistemas lógicos, de redes e de sistemas de controle e gerenciamento de riscos; 

VI - planejar e executar estudos, projetos arquitetônicos, projetos básicos e 

executivos, realizar análises, vistorias e perícias técnicas e fiscalizar, dirigir e executar 

obras e serviços técnicos prediais; 

VII - planejar e executar estudos, projetos, análises, vistorias e perícias 

técnicas, fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos na área de tecnologia da 

informação, de sistemas lógicos e de segurança e de redes; 

VIII - analisar, avaliar e homologar, mediante a utilização de técnicas e 

métodos terapêuticos, os aspectos referentes a potenciais laborativos e 

socioprofissionais, em programas profissionais ou de reabilitação profissional; 
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IX - realizar atendimentos dos segurados em avaliação ou em programa de 

reabilitação profissional e avaliar, supervisionar e homologar os programas profissionais 

realizados por terceiros ou instituições conveniadas; 

X - analisar, planejar, orientar e avaliar projetos, perfis profissiográficos e 

profissionais, políticas de recrutamento e seleção e de reabilitação profissional; 

XI - analisar, coordenar, desenvolver, implantar e emitir parecer de projeto 

educacional, pedagógico e de educação continuada; e 

XII - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras 

atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a 

natureza do cargo ocupado e as atribuições regimentais da unidade de lotação. 

 

7.4.3.2. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL 

São atribuições específicas do cargo de Técnico do Seguro Social, sem 

prejuízo das atribuições comuns: 

I - realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à 

organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS, 

que não demandem formação profissional específica; 

II - coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, 

emitir relatórios e pareceres; 

III - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras 

atividades relacionadas às finalidades institucionais e de apoio do INSS, compatíveis com 

a natureza do cargo ocupado e as atribuições regimentais da unidade de lotação. 

 

7.5. AGRUPAMENTO DOS CARGOS 

 Sugere-se ampliar o agrupamento efetuado pela Lei 10.855 de 1º abril de 2004, 

na forma do Relatório do GT instituído pela Portaria MPS nº 238/2011, conforme 

Anexo I. No referido relatório, a partir de aprofundado estudo acerca das atribuições 

originais dos cargos existentes na Autarquia e utilizando os mesmos princípios que 

orientaram a elaboração da lei, elaborou-se proposta mais ampla de agrupamento, o que 

facilitará sobremaneira a administração da força de trabalho.  Nessa linha foram 

agrupados diversos cargos nos de denominação “Agente de Serviços Diversos”, 

“Técnico de Serviços Diversos” e “Técnico do Seguro Social”, com atribuições 

inerentes às atividades do INSS. 

 O relatório do GT apontou a possibilidade de agrupamento de outros cargos 

além daqueles originariamente tratados na Lei 10.855/2004. Adotado esse novo 

agrupamento, será possível minimizar os impactos com a reestruturação da Carreira, vez 

que estes servidores fazem parte da força de trabalho em atividade. Por oportuno 
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anexamos cópia do estudo que orientou o referido relatório. 

 

7.6. ACESSO AOS CARGOS DE GESTÃO 

 O crescimento profissional no serviço público também se dá por meio do acesso 

a cargos de gestão. Estabelecer critérios claros é, pois, uma maneira de dar transparência 

a esse processo, bem como de incentivar os servidores que almejam cargos de chefia a 

se profissionalizarem para estarem aptos a sua ocupação. 

 Embora a adoção de critérios como os dispostos na Portaria MPS 25, de 21 de 

janeiro de 2014, ou sua sucedânea a Portaria MPS 387, de 1º de setembro de 2015, e 

ainda no § 2º do art. 4º do Decreto 7556/2011, sejam imprescindíveis para 

profissionalizar a gestão, a ampliação do processo seletivo para ocupação de outros 

níveis gerenciais, realizado de modo transparente e imparcial, é uma maneira 

consolidada de minimizar a interferência do viés estritamente político na indicação de 

tais cargos. 

 Dessa forma, o acesso aos cargos e funções da estrutura regimental, observará as 

condições de competências técnicas, transversais e gerenciais do respectivo nível da 

Carreira, definidas em instrumento próprio pelo Órgão e aferidas em processo seletivo 

interno. 

 Cabe ressaltar que um dos grandes desafios a serem enfrentados nessa questão é 

a redefinição da estrutura regimental no intuito de tornar a retribuição remuneratória 

compatível com as responsabilidades dos cargos e funções. 

 Por fim, ainda que se considere a ocupação de cargos de chefia uma forma de 

crescimento profissional, esta não deve ser a única, haja vista não haver cargos 

suficientes para o acesso de todos, assim como há servidores que não almejam cargos 

dessa natureza. Portanto, atrelar o desenvolvimento de competências ao crescimento na 

carreira torna-se uma das motivações para a profissionalização e permanência dos 

servidores nos quadros da Autarquia, razão pela qual se propõe a criação do nível pleno 

na estrutura da carreira e de adicional de qualificação para valorizar o empenho do 

servidor que se especializa no nível técnico e alcança elevados níveis de competências, 

mas que não almeja cargos de gestão. 

 O Decreto 7556 de 24 de agosto de 2011, que aprovou a estrutura regimental do 

INSS já contém o permissivo para permitir a vinculação entre os cargos e a posição 

gerencial, restando agregar a esta disposição o desenvolvimento na carreira, como 

pretendido. A proposta de correlação entre a posição do servidor na carreira e o 

exercício da função de natureza gerencial está expressa no quadro a seguir. 
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CORRELAÇÃO COM A POSIÇÃO GERENCIAL 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

ANALISTA E TÉCNICO NÍVEL 
CORRELAÇÃO POSIÇÃO 

GERENCIAL 

P4 

PLENO PRESIDENTE 

P3 

P2 

P1 

E18 

ESPECIAL III 

DIRETOR 

E17  

E16 

E15 

E14 

E13 
COORDENADOR 

GERAL/SUPERINTENDENTE 

E12 

ESPECIAL II 

 

E11 

E10 

E9 COORDENADOR 

E8  

E7 GERENTE EXECUTIVO/CHEFE DIVISÃO 

E6 

ESPECIAL I 

 

E5 

E4 

E3 

E2 

E1 
GERENTE APS/CHEFE DE SEÇÃO/ 

SETOR/  SERVIÇO 

A5 

ACESSO 

SUPERVISOR OPERACIONAL DE 

BENEFÍCIOS 
A4 

A3 

A2  

A1 
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7.7. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS 

 Outro aspecto que merece observação, diz respeito às denominadas Funções 

Comissionadas Técnicas – FCT, tratadas pelo Decreto 4.941, de 29 de dezembro de 

2003, as quais, a partir de formato e critérios diferenciados de ocupação, poderiam ser 

utilizadas também como mais um instrumento de valorização da carreira. 

 Propõe-se que o acesso às FCT sejam vinculadas a execução de projetos, nas 

áreas de designação da FCT. Sugere-se que o período máximo de vinculação a uma FCT 

seja de 2 anos consecutivos, prorrogável por mais 1 ano quando justificada a 

necessidade. Novas designações para o mesmo servidor somente poderiam ocorrer após 

o intervalo de 1 ano sem vinculação. 

 

8. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA 

 A atual relação de crescimento entre o início e o final de carreiras é de 55,9% 

para os cargos de nível superior e de 67% para os cargos de nível intermediário. 

 Pesquisa disponibilizada na página do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão identificou que a atual política adotada para retribuição de servidores 

organizados em sistema de carreiras, excetuando aquelas legalmente consideradas 

“típicas de Estado”, utiliza intervalo de crescimento entre o nível de acesso e o nível 

final com a relação de 1 a 1,5.  Entretanto, é possível verificar a utilização de intervalos 

de crescimento remuneratório entre 1 e 2. 

 O modelo adotado para o INSS de 1 a 1,6 não tem demonstrado capacidade de 

viabilizar a permanência de servidores na carreira dado à baixa expectativa de 

crescimento na Carreira em face da baixa amplitude e do pequeno intervalo de 

crescimento remuneratório entre os níveis inicial e final. 

 Dessa forma, é proposta a ampliação dos níveis dos dezessete atuais para vinte e 

sete, alterando-se o interstício atual para progressão e promoção de dezoito para doze 

meses, e alterando-se, ainda, a relação de crescimento dos atuais 1 a 1,6 para 1 a 2,20 

com razões variáveis de 0,04 nos níveis de progressão e 0,08 nos níveis de promoção, 

em todas as classes. 

 A proposta prevê a composição da remuneração em vencimento básico e 

gratificação de desempenho e a criação de fator de desenvolvimento na carreira, que 

corresponde ao índice de correlação entre os padrões da estrutura remuneratória com 

variação de 1,0 a 2.20 entre a primeira e a última classe/padrão. Serão mantidas as 

vantagens pessoais existentes. 

 Os valores iniciais do vencimento básico e da gratificação de desempenho serão 

definidos em lei, de acordo com os níveis de escolaridade dos cargos, com crescimento 

progressivo pela aplicação do fator de desenvolvimento na carreira. 

 O vencimento básico e a gratificação de desempenho corresponderão, 
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respectivamente, a 80% (oitenta) e 20% (vinte) da remuneração, excluídas as vantagens 

pessoais e parcelas indenizatórias. 

 Ao vencimento básico será incorporada a Gratificação de Atividade Executiva – 

GAE e parte do valor atribuído à gratificação de desempenho. Em nenhum caso há 

redução de valor de remuneração entre a situação anterior e a nova situação. 

 O valor da gratificação de desempenho permanecerá variável e decorrente da 

Avaliação de Desempenho institucional e individual. 

 Propõe-se ainda a criação de Adicional de Qualificação, a ser concedido ao 

servidor em função de conclusão de cursos de capacitação, graduação e pós-graduação, 

compatíveis com as competências exigíveis, observado o Plano Anual de Capacitação, a 

não cumulatividade, a temporalidade nos casos de capacitações correlatas com 

atribuições exercidas, a serem observados na forma de legislação específica. 

 A Tabela de Equivalência abaixo representa a aplicação do índice de correlação 

entre os padrões e classes da estrutura remuneratória: 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA 
 

P4 2.20 

PLENO 
P3 2.16 

P2 2.12 

P1 2.08 

E18 2.00 

ESPECIAL III 

E17 1.96 

E16 1.92 

E15 1.88 

E14 1.84 

E13 1.80 

E12 1.72 

ESPECIAL II 

E11 1.68 

E10 1.64 

E9 1.60 

E8 1.56 

E7 1.52 

E6 1.44 

ESPECIAL I 

E5 1.40 

E4 1.36 

E3 1.32 

E2 1.28 
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E1 1.24 

A5 1.16 

ACESSO 

A4 1.12 

A3 1.08 

A2 1.04 

A1 1 

 

Razão para Progressão: 0,04 

Razão para Promoção: 0,08 

 
OBS.: Os valores de equivalência referem-se aos multiplicadores a serem aplicados em relação ao valor 

do nível A1, que é obtido pela incorporação de oitenta pontos do valor da GDASS, e do valor total da 

GAE ao vencimento básico vigente no nível inicial da carreira (AI) na data da aprovação da alteração da 

lei, ou: Vb= vb+GAE+80% da GDASS.   

 

9. ENQUADRAMENTO NA NOVA SITUAÇÃO 

 É previsto o enquadramento através da equivalência da situação atual até o 

limite do Nível Especial II – E12. Deverá ser observado o tempo decorrido desde a 

última progressão/promoção até a data de publicação da Lei. Caso este lapso temporal 

seja igual ou superior a 12 meses, o servidor será enquadrado no padrão imediatamente 

superior e o tempo residual será considerado para a próxima progressão/promoção, 

conforme visualizado na tabela a seguir: 

 
PARÂMETROS PARA ENQUADRAMENTO 

 

 
ANALISTA E TÉCNICO 

Lei 10.855 - Classes Tempo nova Carreira Padrão Classe 

E
N

Q
U

A
D

R
A

M
E

N
T

O
 

 27 P4 

PLENO  26 P3 

 25 P2 

 24 P1 

 23 E18 

ESPECIAL III 

 22 E17 

 21 E16 

 20 E15 

 19 E14 

 18 E13 

ESPECIAL 

17 E12 

ESPECIAL II 

16 E11 

15 E10 

14 E9 

C 

13 E8 

12 E7 

11 E6 
ESPECIAL I 

10 E5 
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10. GESTÃO DO DESEMPENHO 

 A gestão do desempenho passou por transformações ao longo do tempo, 

deixando de considerar apenas a avaliação do resultado alcançado em relação ao 

esperado e passando a considerar o alinhamento dos objetivos individuais aos objetivos 

organizacionais. 

 Para assegurar o sucesso do desempenho, algumas características são 

comumente associadas à gestão do desempenho, como por exemplo, o foco na melhoria 

contínua e o estímulo ao autodesenvolvimento. Nessa perspectiva, a gestão do 

desempenho exige que os servidores e equipes de trabalho assumam responsabilidades 

pela melhoria dos processos organizacionais, assim como competências, habilidades e 

atitudes. 

 Como pressuposto, compreende-se a integração do planejamento estratégico e 

alinhamento de metas, indicadores, prioridades e valores organizacionais, à avaliação de 

desempenho e ao plano de desenvolvimento pessoal e atividades de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 Dessa forma, deverá ser exposto ao servidor o que a instituição espera dele e 

apresentada a contribuição dele no contexto institucional mais amplo. Além disso, é 

essencial que tenha compreendido a forma como o desempenho dele será avaliado, bem 

como tenha capacidade para aceitar e corresponder aos desafios propostos. 

 É importante acompanhar o desempenho, permitindo que os próprios indivíduos 

avaliem seu desempenho, medindo, comparando e corrigindo suas ações; e relevante, 

também, é agregar o planejamento, a organização e a liderança, de forma que o 

desempenho possa ser revisto quando necessário. 

 A Avaliação de Desempenho - AD reveste-se, nesse contexto, de caráter 

instrumental, e não se configura como um fim em si mesmo. Como instrumento 

gerencial, a AD norteia o processo de treinamento e desenvolvimento, alicerça a tomada 

de decisão, facilita o feedback ao servidor e permite à organização identificar os pontos 

críticos e positivos na dinâmica institucional. 

 A proposta de carreira apresentada, pautada na gestão por competências, sugere 

uma revisão atual modelo de avaliação de desempenho desenvolvido na casa, para um 

modelo de gestão do desempenho por competências, fundamentado nos desempenhos 
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competentes já identificados, permitindo a ponderação de todos os atores envolvidos no 

processo. 

 Propõe-se, inicialmente, estabelecer a obrigatoriedade da autoavaliação como 

parte do processo avaliativo e tornar mais objetivos os critérios de aferição individual 

do desempenho. Em uma segunda etapa, vincular estes critérios a indicadores de 

desempenho construídos com base nas competências necessárias à execução das 

atividades de cada servidor. 

 

11. JORNADA DE TRABALHO. 

 A jornada de trabalho permanece fixada em 40 (quarenta) horas semanais, 

propondo-se, porém, o limite de seis horas diárias corridas, sem prejuízo da 

remuneração, quando executada em turnos de atendimento ao público, e a adoção do 

regime de sobreaviso a partir da sétima hora nas demais atividades. A hora de 

sobreaviso se destina às capacitações e reuniões internas de trabalho. 

 Ademais, é facultada a redução da jornada proporcional à percepção da 

remuneração, sendo vedada a hora de sobreaviso nessa hipótese. 

 

12. COMITÊ GESTOR DE DESEVOLVIMENTO DE CARREIRA 

 As políticas e diretrizes para o desenvolvimento do processo de gestão 

profissional e as respectivas análises de resultados, do Plano Anual de Capacitação e 

demais aspectos relacionados ao processo de implantação e aprimoramento da Carreira 

deverão ser aprovadas por Comitê Permanente, instituído especialmente para este fim, 

composto por representantes das Diretorias, Órgãos Seccionais, Órgãos Singulares, 

Órgãos Descentralizados e representação dos servidores. 

 

13. ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO 

 A estratégia está tratada em documento próprio (Anexo II) e considera, entre 

outros aspectos, o contexto institucional e os prazos para adoção plena da gestão por 

competências para o alcance da gestão estratégica de pessoas. 

 

14. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

 São parte do presente trabalho as seguintes peças:  

a) Minuta de Projeto de Lei alterando a Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 

(Anexo III); 

 b) Minuta de Decreto regulamentador da progressão e da promoção, nos termos 

da Lei 10.855/2004 (Anexo IV); 

 c) Minuta de Decreto regulamentador das atribuições dos cargos (Anexo V); 

 d) Minuta de Resolução instituindo o Período de Adaptação de Novos Servidores 

(Anexo VI). 
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ANEXO I 

 

AGRUPAMENTO PROPOSTO NO RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 

INSTITUÍDO PELA PORTARIA MPS 238/2011 
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I - INTRODUÇÃO 
 

 A proposta de estratégia para implantação do Projeto Carreiras foi elaborada considerando 

as condições institucionais existentes no exercício de 2015, com a finalidade de adequá-la às 

condições reais, buscando alongar no tempo algumas situações que, embora demandem ação 

urgente, não possuem condições institucionais que permitam sua implantação imediata, haja vista a 

própria natureza de tais ações ou ainda, restrições de ordem administrativa, dependência de 

autorização do MPS ou previsão legal a ser efetivada. 

 

 A partir dessa visão, é proposta a adoção de duas linhas de atuação: uma abrangendo as 

ações que devem ser desenvolvidas pela própria instituição que chamaremos de Ações Próprias e 

uma segunda abrangendo aquelas ações que demandam a interveniência de outros órgãos ou Poder, 

que chamaremos de Ações Externas. 

 

 Cabe o registro que neste documento não são avaliadas as condições políticas para 

implementação da estratégia, haja vista não ser este o objetivo do presente, que procura apontar 

situações e atividades cuja oportunidade serão melhor avaliadas pela autoridades responsáveis pelos 

desdobramentos do projeto incluído no Plano de Ação, o que, por óbvio, foge do alcance deste 

grupo técnico responsável pela elaboração. 

 

 Assim, são elencados alguns pontos da proposta nessa condição. 

 

II - ESTRATÉGIA 
 

1. AÇÕES PRÓPRIAS 

1.1. AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 
 

 O atual estágio da ação institucional de gestão por competências não permite a adoção 

imediata desse modelo de gestão eis que encontram-se ainda em curso as ações para o Mapeamento 

de Competências, passo inicial para a implantação da gestão por competências. 

 

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito à capacidade real do INSS de viabilizar direta 

ou indiretamente a aquisição das competências necessárias à adoção plena desse modelo de gestão. 

 

 ASSIM, PROPÕE-SE QUE INICIALMENTE AS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS JÁ IDENTIFICADAS NO 

PROCESSO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS SEJAM UTILIZADAS PARA NORTEAR O PROCESSO DE 

CAPACITAÇÃO, E, EM UM SEGUNDO MOMENTO, INCORPORADAS À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

INDIVIDUAL. 

 

Primeira Etapa - Conclusão dos trabalhos de mapeamento - até dezembro de 2015; 

 

Segunda Etapa - Sensibilização e comunicação institucional - até junho de 2016; 
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Terceira Etapa - Identificação das lacunas de competências - até setembro de 2016; 

 

Quarta Etapa - Elaboração de projeto para definição de competências por classe e Plano Anual de 

Capacitação para aquisição das competências necessárias ao desenvolvimento na carreira - até 

dezembro de 2016. 

 

Quinta Etapa - Aquisição das competências, conforme abaixo: 

 Aquisição das competências técnicas específicas e fundamentais, relevando as previsões 

anuais de promoção: 

   2017 – 30% (trinta por cento) do quadro; 

  2018 – 40% (quarenta por cento) do quadro; 

  2019 – 30% (trinta por cento) do quadro. 

 

 Aquisição das competências gerenciais: 

  2017 – Níveis Acesso, Especial I e II; 

  2018 – Nível Especial III e Pleno. 

 

1.2. REVISÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Primeira Etapa - Estudos de compatibilização entre o processo de avaliação de desempenho para 

efeito da GDASS e processo de gestão por competências – até junho de 2016. 

 

Segunda Etapa - Alteração do marco legal interno relativo à avaliação para efeitos de recebimento 

da GDASS, prevendo a inclusão da autoavaliação e mudanças dos critérios de aferição do 

desempenho – até outubro de 2016. 

 

Terceira Etapa -  Vincular a avaliação de desempenho individual às competências definidas para o 

desenvolvimento na carreira – prazo a definir de acordo com o processo de aquisição de 

competências. 

 

 Destaca-se que o processo de revisão de normas para avaliação demanda aprovação pelo 

CGNAD e ainda o prazo de 12 meses para entrar em vigor, conforme art. 14, I do Decreto 6.493, de 

30 de junho de 2008. 

 

1.3. ADOÇÃO DO PERÍODO OBRIGATÓRIO DE ADAPTAÇÃO DO NOVO SERVIDOR À 

CARREIRA 
 

 A adoção de Período obrigatório de adaptação tem a finalidade de viabilizar o conhecimento 

por parte do servidor de atividades finalísticas do INSS, podendo ou não ser parte do processo de 

avaliação do estágio probatório. 

 A implantação demanda a adoção de Resolução da presidência da Autarquia, que pode no 

mesmo ato delegar competência à Diretoria de Gestão de Pessoas e outras para o detalhamento do 

período que pode variar de acordo com o profissional a ser recrutado. 
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1.4. AÇÕES INTERNAS PARA ENCAMINHAMENTO EXTERNO 
 

 Ações de preparação de propostas relativas a legislação ou normativos que dependem de 

aprovação por órgão superior, por exemplo, decretos. Dessa forma podem ser elaboradas as 

minutas: 

a) de Decreto, ajustando o processo de avaliação para efeitos de progressão e promoção aos 

conceitos da proposta; 

b) de Decreto, ajustando o processo de atribuições à nova condição de agrupamento de cargos; 

c) de Portaria, para estabelecer a hora de sobreaviso, prevista na Lei da Carreira; 

d) de Portaria, dispondo sobre as condições para acesso a cargos da estrutura gerencial vinculando o 

acesso à aquisição das competências. 

 

2. AÇÕES EXTERNAS 
 

2.1. VALIDAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 É necessário para a implantação a aprovação do Ministério da Previdência para posterior 

encaminhamento ao Ministério do Planejamento e, após, à Casa Civil para elaboração de projeto de 

lei ou Medida Provisória. Tais ações demandam não apenas elaboração da proposta mas, 

principalmente, articulação política para criação das condições para validação e encaminhamento. É 

possível que nesse processo alguns pontos necessitem de revisão no sentido de adequação ao 

processo de validação. Assim, é proposto o seguinte calendário: 

 

Primeira Etapa - Validação da proposta junto ao Ministério da Previdência - até junho de 2016; 

 

Segunda Etapa - Validação da proposta junto ao Ministério do Planejamento e Casa Civil – até 

dezembro de 2016; 

 

Terceira Etapa - Proposta legislativa – até junho de 2017. 

 

2.2. RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA 
 

 A recomposição da estrutura remuneratória viabilizará melhoria na expectativa de 

permanência do servidor na carreira ao promover valorização da remuneração ao longo do período 

de atividade. O alcance da situação ideal pode ser obtido de forma alongada no tempo, viabilizando 

as condições institucionais para aquisição de competências e cumprimento da missão institucional. 

 

 Dessa forma é proposto o desenvolvimento da escala de remuneração, adotando-se como 

marco inicial a data de aprovação da proposta legislativa necessária às alterações aqui propostas: 

  a) na aprovação, metade do valor da razão; 

  b) 01 ano após a aprovação, intervalo de 1 a 2,32. 
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ANEXO III 

 

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI  

 

 

Altera a Lei 10.855 de 01 de abril de 2004, que 

“Dispõe sobre a reestruturação da Carreira 

Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 

26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira 

do Seguro Social, e dá outras providências”. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL: decreta  

 

Art. 1º O § 3º do art. 2º da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar com os anexos I-A e II-

A com a redação dada pelos anexos I e II desta Lei, e observado o seguinte: 

 

 I - o enquadramento será feito através da equivalência da situação atual até o limite da 

Classe Especial II, no Padrão E12; 

 II – Caso o tempo decorrido, na data de promulgação da lei, entre a última progressão ou 

promoção seja igual ou superior a 12 (doze) meses, o enquadramento do servidor será feito no 

Padrão imediatamente superior e o tempo residual será considerado para a próxima progressão ou 

promoção.  

 

Art. 2º O parágrafo único do art. 4º  da Lei  10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

 “Art. 4º …... 

 Parágrafo único. O concurso referido no caput deste artigo poderá, quando couber, ser 

realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, 

curso de formação e avaliação psicológica, conforme dispuser o edital de abertura do certame, 

observada a legislação pertinente.” (NR)  

 

Art. 3º O art. 4º-A da Lei  10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo 4º: 

 

 “Art. 4º-B ….... 

 § 4º  A jornada de trabalho será reduzida para 30 horas semanais sem prejuízo da 

remuneração, quando executada em turnos de atendimento ao público, e, a critério da autoridade 

máxima da Autarquia, poderá ser adotado o regime de sobreaviso a partir da sétima hora nas demais 

atividades, destinando-se esta a atividades de capacitações.”  

 

Art. 4º O art.  5º-B da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único:  
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 “Art. 5º-B …...... 

 Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput serão estabelecidas atribuições comuns 

aos cargos que, respeitada a formação exigida e a compatibilidade com a complexidade do cargo 

ocupado, relevem entre outras: 

 

 I – A prestação de atendimento ao público; 

 II – A realização de atividades inerentes à instrução, tramitação e movimentação de 

 processos, procedimentos e documentos; 

 III -  A utilização e atualização de sistemas de informação corporativos; 

 IV – O exercício, mediante designação da autoridade competente, de outras atividades 

 relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com o cargo ocupado.”   

 

Art. 5º A Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar acrescida do art. 6ºB, com a seguinte 

redação: 

 

 “Art. 6ºB A partir de 1o de janeiro de 2017, a remuneração dos servidores integrantes da 

Carreira do Seguro Social será composta das seguintes parcelas:  

 

I - Vencimento Básico, nos valores indicados nas Tabelas constantes do Anexo IV-B desta Lei 

e obedecida a equivalência estabelecida nos termos do Anexo VII; (NR) 

II - Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, nos valores 

indicados nas Tabelas constantes do Anexo VI-A desta Lei. 

III – Adicional de Qualificação. 

 

§1º Fica incluído o Anexo VII na Lei 10.855 de 01 de abril de 2004, na forma do Anexo IV 

desta Lei.  

 

§ 2º O Adicional de que trata o inciso III deste artigo obedecerá o seguinte: 

 I - Será concedido aos servidores da Carreira do Seguro Social do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, portadores de títulos, diplomas ou certificados de conclusão de cursos de 

capacitação, graduação e pós-graduação, em sentido amplo ou estrito; 

 

 II - Incidirá sobre a maior remuneração do respectivo cargo, da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento), em se tratando de título de Doutor; 

b) 8% (oito por cento), em se tratando de título de Mestre; 

c) 6% (seis por cento), em se tratando de certificado de Especialização; 

d) 4% (quatro por cento), em se tratando de certificado de Graduação, ou habilitação legal 

equivalente; 

e) 3% (três por cento), exclusivamente para servidores ocupantes dos cargos efetivos de nível 

auxiliar portadores de certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação técnica específica 
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equivalente;) 

f) 2% (dois por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de capacitação correlatas com 

as atribuições exercidas, que totalize pelo menos 80 (oitenta) horas. 

 III - Os percentuais previstos nas alíneas “a” a “f”, do inciso anterior são inacumuláveis 

entre si.  

 IV – Os percentuais relativos às ações de capacitação previstas na alínea “f” do inciso II 

terão efeito financeiro pelo prazo de 3 (três) anos. 

 V - Será devido a partir da data de apresentação do título, diploma ou certificado, e não será 

concedido quando a qualificação constituir requisito para ingresso no cargo efetivo por concurso 

público. 

 VI - Será considerado no cálculo dos proventos das aposentadorias e das pensões requeridas 

após a edição desta lei, desde que o título, grau ou certificado tenha sido obtido anteriormente à data 

da inativação.  

 VII -  Observada a legislação vigente, poderão ser estabelecidos pela autoridade máxima do 

INSS requisitos complementares, requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais. 

 

Art. 6º O art. 7º da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

 “Art. 7º …........ 

 § 1º …...... 

 I - ….......... 

 a) cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício em cada padrão; e 

 (NR) 

 II - …........ 

 a) cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício no último padrão  de 

 cada classe; (NR) 

 § 2º O interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício para a progressão funcional e para 

 a promoção, conforme estabelecido na alínea a dos incisos I e II do § 1o deste artigo, será:” 

 (NR) 

 §3º......... 

 §4º Será considerada efetiva a participação de que trata o § 1º, II, c, quando o avaliado 

obtiver o percentual mínimo para aprovação, conforme dispuser o regulamento. 

 §5º O servidor que, após três períodos consecutivos de avaliação para efeitos de progressão 

ou promoção, não cumprir as condições de que tratam as alíneas “b” do inciso I, e “b” e “c” do 

inciso II do §1º, será promovido ao final do terceiro período de avaliação e  submetido a 

capacitação. 
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 § 6º A promoção para as classes Especial II e Especial III poderá ser antecipada em 12 

meses, quando comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a classe. 

 § 7º As políticas e diretrizes para o desenvolvimento do processo de gestão profissional, as 

respectivas análises de resultados e demais aspectos relacionados ao processo de implantação e 

aprimoramento da Carreira deverão ser aprovadas por Comitê Permanente, instituído especialmente 

para este fim, composto por representantes do INSS e pela representação dos servidores, conforme 

dispuser o regulamento. 

Art. 7º O parágrafo 1º do art. 11 da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

 

 “Art. 11.............. 

 § 1º A GDASS, de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento básico, 

será paga observado o limite máximo de 100 e mínimo de 70 pontos por servidor, correspondendo 

cada ponto, em seus respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI desta Lei.” 

(NR)  

 

Art. 8º O art. 11da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004 passa a vigorar acrescido do §14 com a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 11...... 

 §14 São incorporados aos valores de vencimento básico, respeitado o respectivo padrão e 

classe equivalente, o valor equivalente a 80 (oitenta) pontos da Gratificação de Desempenho de 

Atividade do Seguro Social, vigentes na data de promulgação desta Lei. 

 

Art. 9º As Tabelas I, II e III do item b - Cargos de Nível Intermediário - do Anexo V da Lei no 

10.855, de 1o de abril de 2004, passam a vigorar nos termos do Anexo III desta Lei.  

 

 

MINUTA DO ANEXO I 

(Anexo I-A da Lei 10.855/04) 

a) Cargos de Nível Superior e Intermediário: 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

CARGOS CLASSE PADRÃO 

 

 

 

 

 

 

 

PLENO 

P4 

P3 

P2 

P1 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.855.htm#anexovb.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.855.htm#anexovb.
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Cargos de provimento efetivo 

de nível superior e intemediário 

da Carreira do Seguro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL III 

E5 

E4 

E3 

E2 

E1 

 

 

 

 

ESPECIAL II 

T6* 

T5 

T4 

T3 

T2 

T1 

 

 

 

 

ESPECIAL I 

O6* 

O5 

O4 

O3 

O2 

O1 

 

 

 

ACESSO 

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

 

 

b) Cargos de Nível Auxiliar 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

CARGOS CLASSE  PADRÃO 

Cargos de provimento efetivo 

de nível auxiliar da Carreira do 

Seguro Social 

 

 

OPERACIONAL 

ESPECIAL 

OE3 

OE2 

OE1 
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MINUTA DO ANEXO II 

(Anexo II-A da Lei 10.855/04) 

TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

(A partir de …..................) 

 

a) Cargos de Nível Superior e Intermediário: 

Carreira do Seguro Social 

Situação Atual Situação Nova 

Cargos Classe  Padrão Padrão Classe Cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos de 

provimento 

efetivo de nível 

superior e 

intemediário 

da Carreira do 

Seguro Social 

 

  P4  

 

PLENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos de 

provimento 

efetivo de nível 

superior e 

intemediário da 

Carreira do 

Seguro Social 

 

  P3 

  P2 

  P1 

  E18  

 

 

ESPECIAL III 

  E17 

    E16 

  E15 

  E14 

  E13 

 

 

ESPECIAL 

IV E12  

 

 

 

ESPECIAL II 

III E11 

II E10 

I E9 

 

 

C 

IV E8 

III E7 

II E6  

 

 

 

ESPECIAL I 

I E5 

 

 

B 

IV E4 

III E3 

II E2 
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I E1 

 

 

 

A 

V A5  

 

 

ACESSO 

IV A4 

III A3 

II A2 

I A1 

 

b) Cargos de Nível Auxiliar: 

Carreira do Seguro Social 

Situação Atual Situação Nova 

Cargos Classe  Padrão Padrão Classe Cargos 

Cargos de 

provimento 

efetivo de nível 

auxiliar da 

Carreira do 

Seguro Social 

 

 

Especial 

III OE3  

 

Operacional  

Especial 

Cargos de 

provimento 

efetivo de nível 

auxiliar da 

Carreira do 

Seguro Social 

II OE2 

I OE1 

 

Art. XX As Tabelas I, II e III do item b - Cargos de Nível Intermediário - do Anexo V da Lei no 

10.855, de 1o de abril de 2004, passa a vigorar nos termos do Anexo III desta Lei.  

 

 

MINUTA DO ANEXO III 

(Anexo V da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004,  

Tabela I do ítem b, cargos de Nível Intermediário) 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

Código na Carreira do 

Seguro Social 

 

Denominação atual Denominação proposta Atribuições Gerais 

434151 Agente de Portaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar atividades de 

nível intermediário com 

434145 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

434094 Auxiliar Operacional 

de Serviços Diversos 

434102 Assistente Técnico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.855.htm#anexovb.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.855.htm#anexovb.
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Administrativo  

Agente de Serviços 

Diversos 

a finalidade de garantir 

o apoio operacional e 

administrativo 

necessários à execução 

dos trabalhos de todas 

as unidades do INSS, 

inclusive a realização 

de serviços externos, 

atendimento geral aos 

usuários e a execução 

de outras ativdades 

inerentes às 

competências do INSS 

434104 Auxiliar de Serviços 

Diversos 

434080 Agente de Serviços 

Complementares 

434082 Agente de Serviços de 

Engenharia 

434093 Agente de Vigilância 

434155 Porteiro 

434132 

434138 

434140 

Auxiliar de Recreação 

Monitor-Recreação 

Recreador 

 

 

MINUTA DO ANEXO III 

(Anexo V da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004,  

Tabela II do ítem b, cargos de Nível Intermediário) 

 

Tabela II 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

Código na Carreira do 

Seguro Social 

 

Denominação atual Denominação proposta Atribuições Gerais 

434076 Artífice de Artes 

Gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico de Serviços 

Diversos 

 

 

 

Realizar atividades de  

apoio técnico 

operacional necessárias 

a garantir a execução 

dos trabalhos de todas 

as unidades 

organizacionais do 

INSS, inclusive a 

realização de serviços 

externos, atendimento 

geral aos usuários e a 

434075 Artífice de Carpintaria 

e Marcenaria 

434074 

434162 

Artífice de Eletricidade 

e Comunicações 

434072 Artífice de estrutura de 

obras e metalurgia 

434073 Artífice de Mecânica 

434117 Operador de Máquinas 

copiadoras 

434086 Agente de 

Telecomunicações e 

Eletricidade 
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434085 Auxiliar em Assuntos 

Educacionais 

execução de outras 

ativdades inerentes às 

competências do INSS 
434187 

434091 

Auxiliar de 

Contabilidade 

Técnico de 

Contabilidade 

434106 

434079 

434116 

434135 

434137 

434131 

 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Prático de Enfermagem 

Técnico de 

Enfermagem 

Agente de Saúde 

434141 Técnico em 

Colonização 

434088 Agente de Colocação 

434133 Gráfico 

434099 Técnico de Arquivo 

434128 Agente de Programas 

Assistenciais 

434136 Atendente 

434110 Especialista de Nível 

Médio 

434148 Técnico de Nível 

Médio 

 

 

MINUTA DO ANEXO III 

(Anexo V da Lei 10.855 de 01 de abril de 2004,  

Tabela III do ítem b, cargos de Nível Intermediário) 

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

Código na Carreira do 

Seguro Social 

 

Denominação atual Denominação proposta Atribuições Gerais 

434077 Agente Administrativo  

 

 

 

 

 
434156 Assistente de 

Administração 
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434121 Assistente 

Administrativo 

 

 

 

 

 

Técnico do Seguro 

Social 

Realizar atividades 

técnicas e 

administrativas, 

internas ou externas, 

necessárias ao 

desempenho das 

competências 

constitucionais e legais 

a cargo do INSS 

fazendo uso dos 

sistemas corporativos e 

dos demais recursos 

disponíveis para a 

consecução dessas 

atividades 

434102 Assistente Técnico 

Administrativo 

434103 Auxiliar Administrativo 

434113 Escriturário 

434109 Secretária 

434144 Técnico de 

Secretariado 

434159 Técnico Previdenciário 

430058 

434078 

481175 

 

Datilógrafo 

 

 

MINUTA DO ANEXO  IV 

(Anexo VII da Lei 10.855/04) 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA 

 

P4 2.20  

PLENO 
P3 2.16 

P2 2.12 

P1 2.08 

E18 2.00  

 

 

 

ESPECIAL III 

E17 1.96 

E16 1.92 

E15 1.88 

E14 1.84 

E13 1.80 

E12 1.72  

 

 

 

ESPECIAL II 

E11 1.68 

E10 1.64 

E9 1.60 

E8 1.56 
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E7 1.52 

E6 1.44  

 

 

ESPECIAL I 

E5 1.40 

E4 1.36 

E3 1.32 

E2 1.28 

E1 1.24 

A5 1.16  

 

ACESSO 
A4 1.12 

A3 1.08 

A2 1.04 

A1 1.00 

 

 

MINUTA DE MENSAGEM À PRESIDÊNCIA 

 

EM nº.........../2015 MP/MPS 

 

Brasília, ….. de …............ de 2015 

 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,  

 

1. Submeto à superior deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que altera a Lei 

10.855, de 1º de abril de 2004, que “Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de 

que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, e dá 

outras providências” 

2.  Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, a questão diz respeito à alteração na 

estrutura da Carreira, haja vista a necessidade de sua adequação aos novos desafios colocados à 

Autarquia e a seu corpo funcional.  

3.  A Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, devida aos 

servidores da Carreira do Seguro Social, instituída pela Lei 10.855, de 2004, permitiu ao INSS um 

salto de qualidade nos seus processos de trabalho e, em consequência, no alcance de sua missão 

institucional. Entretanto, após a regulamentação em 2009 e 13 (treze) ciclos de avaliação para 

efeitos de apuração da gratificação aqui tratada, tal gratificação merece mais acurada observação 

por parte do gestor. 

4.  A proposta de alteração da Lei 10.855, de 2004, ora apresentada, trata de alguns aspectos 

relativos à adequação da Carreira aos imperativos de gestão moderna e pautada na gestão por 
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competências, política esta orientadora da Administração Pública, conforme mandamentos 

constitucionais. 

5. Por todo o exposto, esperamos que o presente projeto de lei, de iniciativa original do 

Ministério da Previdência Social, possa conduzir a uma legislação mais adequada ao cumprimento 

das finalidades institucionais do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

6. São essas, Senhora Presidenta, as razões que nos levam a submeter à apreciação de Vossa 

Excelência o anexo Projeto de Lei. 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE DECRETO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO 

 

 

DECRETO Nº        , DE       DE                          DE 2016 

 

 

Regulamenta critérios e procedimentos 

para progressão funcional e promoção 

dos servidores da Carreira do Seguro 

Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º 

de abril de 2004. 

 

 

A PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei nº 10.855, de 1º de 

abril de 2004; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam regulamentados os critérios e procedimentos para progressão e 

promoção dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Carreira do Seguro Social. 

 

Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se: 

 

I - progressão – a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente 

superior dentro de uma mesma classe; e 

 

II - promoção – a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o 

primeiro padrão da classe imediatamente superior. 

 

Art. 3º O desenvolvimento do servidor, nos cargos e carreira a que se refere o art. 1o, 

ocorrerá mediante progressão e promoção, e obedecerá aos critérios da competência e qualificação 

profissional. 

 

Art. 4° Para fins de progressão e promoção deverão ser observados os seguintes 

requisitos: 

  

I - para a progressão funcional: 

 

a) cumprimento do interstício legal de efetivo exercício em cada padrão; e 
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b) habilitação em avaliação de desempenho individual correspondente a, no mínimo, 

70% (setenta por cento) do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício 

considerado para a progressão. 

 

II - para a promoção: 

a) cumprimento do interstício legal de efetivo exercício no último padrão de cada 

classe; 

b) habilitação em avaliação de desempenho individual correspondente a, no mínimo, 

70% (setenta por cento) do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício 

considerado para a promoção; 

c) participação efetiva em eventos de capacitação, observado o disposto no art. 6º. 

 

Art. 5º A avaliação de desempenho individual aplicada para fins de percepção da 

Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, de que trata o art. 11 da Lei 

nº 10.855, de 2004, observadas as disposições do Decreto nº 6.493, de 30 de junho de 2008, será 

utilizada para avaliação de desempenho para progressão e promoção. 

 

Parágrafo único – Os servidores que não fazem jus a GDASS, ou a sua parcela 

individual, deverão ser avaliados em instrumento próprio, a ser encaminhado pelo INSS ao órgão 

em que o servidor estiver cedido. 

 

Art. 6º Os parâmetros e os procedimentos específicos de eventos de capacitação e sua 

sistemática para fins de progressão e promoção serão estabelecidos em ato do Presidente do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

 

Parágrafo único – Entre os parâmetros, deverá ser definida a carga horária mínima de 

participação em eventos de capacitação, a qual não será cumulativa para períodos subseqüentes de 

promoção. 

 

Art. 7º O interstício necessário para a progressão e promoção será computado em 

dias, a contar da data de entrada em exercício do servidor no cargo, descontadas as ausências e 

afastamentos do servidor que não forem considerados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, como de efetivo exercício. 

 

Parágrafo único. A contagem do interstício será suspensa nos casos em que o 

servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade. 

 

Art. 8º Na contagem do interstício necessário à progressão e à promoção será 

aproveitado o tempo transcorrido desde a última promoção ou progressão, até a data de publicação 

deste Decreto, nos termos do § 3° do art. 7° da Lei 10.855, de 2004. 

 

Parágrafo único. Na primeira promoção após a publicação deste Decreto será 

observada proporcionalidade entre o tempo pretérito e o tempo residual para atendimento ao 

disposto na alínea “c” do inciso II do art. 3º deste Decreto. 
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Art. 9º A capacitação e a qualificação, vinculadas às competências necessárias ao 

desenvolvimento na respectiva Carreira,  observarão o Plano Anual de Capacitação do INSS, com o 

objetivo de aprimorar a formação dos servidores do quadro efetivo. 

 

Art. 10 A antecipação de promoção legalmente autorizada será feita mediante 

requerimento e comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos para a classe. 

 

Art. 11 Em caso de afastamento considerado como efetivo exercício, sem prejuízo da 

remuneração, o servidor receberá a mesma pontuação obtida na avaliação de desempenho anterior 

para fins de progressão e promoção, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno. 

 

  Parágrafo único. Não haverá progressão ou promoção caso não tenha existido 

avaliação anteriormente, ainda que por força de afastamento considerado como de efetivo exercício. 

 

Art. 12 Os atos de efetivação da progressão ou promoção, observado o cumprimento 

dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, 

vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.  

  

Art. 13. Os atos de concessão de progressão e promoção deverão ser publicados em 

Boletim de Serviço Local – BSL ou Boletim de Serviço – BS e produzirão efeitos financeiros a 

partir do primeiro dia subsequente à data em que o servidor completou o interstício. 

 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,      de              de 2016, 195º da Independência e 128º da República. 

 

 

DILMA ROUSSEFF 

 

Carlos Eduardo Gabas 

Nelson Barbosa 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

 

DECRETO No           , DE          DE                  DE 2016. 

Dispõe sobre as atribuições específicas dos 

cargos da Carreira do Seguro Social de que 

trata a Lei no 10.855, de 1o de abril de 2004. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 5°-B da Lei no 10.855, de 1° 

de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre as atribuições específicas dos cargos de Nível 

Superior e Intermediário da Carreira do Seguro Social de que trata a Lei no 10.855, de 1o de abril de 

2004, do quadro efetivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Art. 2o São atribuições específicas do cargo de Analista do Seguro Social, respeitada a 

respectiva formação acadêmica exigida e sem prejuízo do disposto no art. 6o: 

I - planejar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas à análise de processos 

administrativos; 

II - propor planos, projetos, programas, diretrizes e políticas de atuação no âmbito das 

finalidades institucionais do INSS; 

III - coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, efetuar 

perícias, elaborar relatórios, emitir pareceres e laudos; 

IV - organizar e executar os serviços de contabilidade em geral, escriturar livros 

contábeis, realizar perícias e rever balanços e executar quaisquer outras atividades de natureza 

técnica conferida aos profissionais de contabilidade;  

V - planejar e executar estudos, projetos, análises, vistorias e perícias técnicas, 

fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos prediais, de instalações, de sistemas lógicos, 

de redes e de sistemas de controle e gerenciamento de riscos; 

VI - planejar e executar estudos, projetos arquitetônicos, projetos básicos e executivos, 
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realizar análises, vistorias e perícias técnicas e fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos 

prediais; 

VII - planejar e executar estudos, projetos, análises, vistorias e perícias técnicas, 

fiscalizar, dirigir e executar obras e serviços técnicos na área de tecnologia da informação, de 

sistemas lógicos e de segurança e de redes; 

VIII - analisar, avaliar e homologar, mediante a utilização de técnicas e métodos 

terapêuticos, os aspectos referentes a potenciais laborativos e socioprofissionais, em programas 

profissionais ou de reabilitação profissional; 

IX - realizar atendimentos dos segurados em avaliação ou em programa de reabilitação 

profissional e avaliar, supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros 

ou instituições conveniadas; 

X - analisar, planejar, orientar e avaliar projetos, perfis profissiográficos e profissionais, 

políticas de recrutamento e seleção e de reabilitação profissional; 

XI - analisar, coordenar, desenvolver, implantar e emitir parecer de projeto educacional, 

pedagógico e de educação continuada; e 

XII - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades 

relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado. 

Art. 3o São atribuições específicas dos cargos de Técnico do Seguro Social, sem 

prejuízo do disposto no art. 6o: 

I - realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e 

à execução de tarefas relativas às competências constitucionais e legais do INSS, que não 

demandem formação profissional específica; 

II - coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios 

e pareceres; 

III - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades 

relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado. 

 

Art. 4o São atribuições específicas dos cargos de Técnico de Serviços Diversos, sem 

prejuízo do disposto no art. 6o: 

I - Realizar atividades de apoio técnico operacional necessárias a garantir a execução 

dos trabalhos de todas as unidades organizacionais do INSS, inclusive a realização de serviços 
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externos, atendimento geral aos usuários e a execução de outras atividades inerentes às 

competências do INSS; 

II - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades 

relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado. 

Art. 5o São atribuições específicas dos cargos de Agente de Serviços Diversos, sem 

prejuízo do disposto no art. 6o: 

I - Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade de garantir o apoio 

operacional e administrativo necessários à execução dos trabalhos de todas as unidades do INSS, 

inclusive a realização de serviços externos, atendimento geral aos usuários e a execução de outras 

ativdades inerentes às competências do INSS; 

II - exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades 

relacionadas às finalidades institucionais do INSS, compatíveis com a natureza do cargo ocupado. 

Art. 6o São atribuições comuns aos cargos de Nível Superior e de Nível Intermediário: 

I - atender ao público; 

II - assessorar os superiores hierárquicos em processos e procedimentos administrativos; 

III - realizar atividades inerentes a reconhecimento de direitos previdenciários, direitos 

vinculados a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e outros sob a responsabilidade do INSS; 

IV - instruir, tramitar e movimentar processos e documentos; 

V - realizar estudos, pesquisas e levantamento de informações; 

VI - elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e 

normativos; 

VII - avaliar processos administrativos, oferecendo subsídios à gestão nos aspectos 

preventivos e para as tomadas de decisão; 

VIII - participar do planejamento estratégico institucional, de comissões, grupos e 

equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação; 

IX - atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado; 

X - controlar dados e informações bem como executar atualizações em sistemas;  

XI - operacionalizar o cumprimento das determinações judiciais; 
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XII - executar atividades de orientação, informação e conscientização previdenciária; 

XIII - realizar atividades de gestão do patrimônio do INSS; 

XIV - subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações relacionadas à sua 

área de atuação; 

XV - atuar no acompanhamento e avaliação da eficácia das ações desenvolvidas e na 

identificação e proposição de soluções para o aprimoramento dos processos de trabalho 

desenvolvidos; e 

XVI - atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de projetos e 

programas de natureza técnica e administrativa. 

Art.7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Brasília,      de                   de 2016; 195o da Independência e 128o da República. 
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ANEXO VI 
 

RESOLUÇÃO SOBRE PERÍODO DE ADAPTAÇÃO NA APS 

 

 

 

RESOLUÇÃO N°          /PRES/ INSS, DE       DE                DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre Período de adaptação de novos 

servidores do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.  

 

 

       FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
  

Decreto nº 5707, de 03 de fevereiro de 2006; 
Decreto nº. 7.556, de 24 de agosto de 2011;  
Resolução nº 272/PRES/INSS, de 31 de janeiro 

de 2013. 

 

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da 

competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº. 7.556, de 24 de agosto de 2011, considerando: 

 

a) as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública Federal, estabelecida pelo Decreto nº 5.707/2006; 

 

b) a missão, a visão e os valores institucionais, assim como os direcionadores e 

objetivos constantes do Planejamento Estratégico do INSS; 

 

c) o disposto na Carta de Princípios de Gestão e Governança do INSS, aprovada 

pela Resolução nº 111/INSS/PRES, de 15 de outubro de 2010; e 

 

d) a importância da valorização dos princípios organizacionais e profissionais da 

Instituição; 

 

e) e) a complexidade da missão de realizar o reconhecimento de direitos, e que é 

fundamental a formação continuada do profissional, para pleno exercício da 

variedade de funções necessárias à efetiva prestação do serviço público, 

 

 

RESOLVE: 
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Art. 1° Fica instituído o Período de Adaptação de Novos Servidores do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, na forma desta Resolução.  

Art. 2º O Período de Adaptação de Novos Servidores terá o prazo de 90 (noventa) dias, será 

considerado parte do Programa de Ambientação Institucional e será integralmente cumprido em 

Agência da Previdência Social – APS.  

Art. 3º Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, ouvidas as Diretorias de Benefícios, 

Atendimento e Saúde do Trabalhador, adotar os procedimentos necessários à implementação do 

disposto nesta Resolução. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


