
 

 

GRUPO  BÁSICO 

NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

 Você entrega no nível B4 se já  assimilou e conhece bem as atividades de nível B1, B2 e B3, e por 

isso faz tarefas ainda mais complexas e assume a supervisão, porque a organização do setor 

precisa que ele cumpra esse papel, por designação ou não, de acordo com a natureza da área em 

que atua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As orientações abaixo indicam  o seu nível de complexidade do Grupo BÁSICO (faixa B1, B2, B3, 

B4, B5). 

 Se você faz at ividades operacionais , isto é, não é responsável por supervisionar um grupo, seu 

nível de complexidade será B1, B2 ou B3:  

 Você entrega no nível B1 se faz corretamente as atividades, sob supervisão constante, e 

ainda está aprendendo outras que são de sua responsabilidade;  

 Você entrega no nível B2 se já conhece bem e executa, com supervisão eventual, todas as 

atividades que são de sua responsabilidade; 

 Você entrega no nível B3 se executa bem todas as tarefas do setor com autonomia e auxilia no 

treinamento e supervisão das atividades, porque a organização do setor precisa que você faça 

essa atividade. 

 Você entrega no nível B5 se é referência técnica para o grupo, faz as tarefas mais complexas e 

por isso supervisiona e coordena toda a equipe sob sua responsabilidade, porque a organização do 

setor precisa que ele cumpra esse papel, por designação ou não, de acordo com a natureza da área 

em que atua.  



 

 

GRUPO TÉCNICO 

NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

 Você entrega no nível de complexidade T1 se faz atividades padronizadas, sem autonomia 

decisória. Nesse nível de atuação, o servidor, em geral, está desenvolvendo as suas competências e 

habilidades para o exercício pleno das tarefas sob sua responsabilidade. 

 Você entrega no nível de complexidade T2 se tem pleno domín io de suas atribuições e utiliza 

suas competências e habilidades, consolidadas no exercício de suas tarefas, realizando atividades 

não apenas padronizadas mas que também requerem análise, porque o setor em que você atua 

comporta atribu ições dessa natureza. 

 Você entrega no nível de complexidade T3 se tem p leno conhecimento e experiência das 

atividades do setor e colabora para a sua organização e aprimoramento, porque possui as 

capacidades e habilidades necessárias. Nesse nível, o servidor participa das atividades de 

acompanhamento e controle, auxiliando a supervisão de equipes, porque o setor prevê a realização 

desse tipo de atividade para o seu funcionamento. 

 Você entrega no nível de complexidade T4 se consolidou a sua atuação nos níveis T1, T2 e T3 e, 

portanto, assume responsabilidade pela organização e gestão das atividades do setor, com ou sem 

designação, atuando diretamente no seu aprimoramento por meio da avaliação crít ica dos 

processos em que atua, considerando os impactos nos setores relacionados. Nesse nível de 

complexidade, o servidor supervisiona equipes e/ou projetos, por designação ou não, de acordo 

com a natureza da área em que atua.  

Você entrega no nível de complexidade T5 se é referência técnica para o grupo nos setores relacionados.  

Assume, com autonomia, a gestão das atividades do setor, liderando equipes sob sua responsabilidade, 

com ou sem designação. Avalia crit icamente o contexto em que atua, participando de projetos que 

envolvem a colaboração entre setores. Nesse nível de complexidade, o servidor coordena equipes e/ou 

projetos, por designação ou não, de acordo com a natureza da área em que atua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As orientações abaixo indicam  o seu nível de complexidade do Grupo TÉCNICO (faixa T1, T2, T3, 

T4 ou T5).  

Observe que o nível de complexidade depende de 2 fatores para ser definido: o grau de 

desenvolvimento do servidor e  a natureza do trabalho que é exigido no setor/área em que atua.  



 

GRUPO S UPERIOR 

NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

 Você entrega no nível de complexidade S1 se executa atividades que exigem estudos analíticos, 

atuando sob a orientação da chefia e funcionários mais experientes. Nesse nível de atuação, o 

servidor, em geral, está desenvolvendo as suas competências e habilidades para o exercício pleno 

das tarefas sob sua responsabilidade.  

 Você entrega no nível de complexidade S2 se tem pleno domínio de suas atribuições e 

conhecimento aprofundado das atividades do setor, utilizando as competências e habilidades, 

consolidadas no exercício de suas tarefas, para a realização de atividades que envolvem a 

avaliação crítica dos processos em que atua, auxiliando na orientação da equipe com vistas ao 

aprimoramento do setor, porque a área em que você atua comporta atribuições dessa natureza. 

 Você entrega no nível de complexidade S3 se consolidou a sua atuação nos níveis de 

complexidade S1 e S2 e, portanto, assume responsabilidade pela organização e gestão das 

atividades do setor, atuando diretamente no seu aprimoramento por meio da avaliação crít ica dos 

processos relacionados. Nesse nível de complexidade, o servidor supervisiona equipes  e/ou 

projetos, por designação ou não, de acordo com a natureza da área em que atua. 

 Você entrega no nível de complexidade S4 se consolidou a sua atuação nos níveis de 

complexidade S2 e S3. Assume atividades de planejamento na Unidade/Órgão, liderando equipes 

sob sua responsabilidade. Avalia criticamente o contexto em que atua, participando de projetos de 

impacto na Universidade. Nesse nível de complexidade, o servidor coordena equipes e/ou 

projetos, por designação ou não, de acordo com a natureza da área em que atua. 

Você entrega no nível de complexidade S5 se é referência técnica para a Universidade e o meio externo.  

Planeja e coordena ações estratégicas, com autonomia decisória, supervisionando e mobilizando equipes, 

por designação ou não, a partir de sua visão integrada da Universidade com outros Órgãos e Instituições.  

As orientações abaixo indicam  o n ível de complexidade do Grupo SUPERIOR (faixa S1, S2, S3, S4 

ou S5).  

Observe que o nível de complexidade depende de 2 fatores para ser definido: o grau de 

desenvolvimento do servidor e a natureza do trabalho que é exigido do servidor no setor/área em 

que atua.  


