






Anexo l da Resolução do CD n9 10, de 17 de setembro de 2018, atualizado

Plano de cargos e salários do quadro de provimento por livre nomeação

Valores atualizados em 17/06/2019, após a disponibilização da Convenção Coletiva de Trabalho 2019 do
Estado do Rio Grande do Sul.

@

Cargo Padrão Quantitativo Remuneração

Coordenador   2 (dois)

R$ 5.911,98
R$ 5.595,26
R$ 5.278,55

Assessor Superior   3 (três)

R$ 4.856,27

R$ 4.433,98

R$ 4.011,70

/+)>cb>UI   4 (quatro)

R$ 3.589,41

R$ 3.272,70
R$ 2.955,99
R$ 2.639,28

Assistente
Inicial

2 Idois)
R$1.900,28
R$1.477,99

CARGO DESCRIÇÃO DASATIVIDADES

COORDENADOR

Escolaridade mínima: Nível Superior com pós-graduação em curso.

ATIVIDADES GERAIS: Desempenhar atividades de natureza gerencíal, de nível

superior, necessárias ao exercício das competências legais, estatutárias e regimentais
da RS-Prev, compatíveis com a respectiva área de atuação, compreendendo
coordenar e supervisionar as atividades de outros colaboradores, sob a supervisão
do diretor responsável, realizar pesquisas, estudos e análises, emitir relatórios, notas
técnicas e ofícios, elaborar planílhas e manter controles internos de maior
complexidade, observar o cumprimento das normas aplicáveis, entre outras
ativídades da respectiva área de atuação.

ASSESSOR

SUPERIOR

Escolaridade mínima: Nível Superior.

ATIVIDADES GERAIS: Desempenhar atividades de assessoria, de nível superior,
necessárias ao exercício das competências legais, estatutárias e regimentais da RS-
Prev, compatíveis com a respectiva área de atuação, compreendendo realizar
pesquisas, estudos e análises, emitir relatórios, notas técnicas e ofícios, elaborar
planilhas e manter controles internos, entre outra atividades que lhes forem
delegadas dentro da área de atuação.



RS PREV

Atualizado em 17 de junho de 2019

Diretor de Administração

Márcio .Ó :o de Campos

ASSESSOR

Escolaridade mínima: Nível Superior em curso.

ATIVIDADES GERAIS: Desempenhar atívidades de assessoria, necessárias ao exercício

das competências legais, estatutárias e regimentais da RS-Prev, compatíveis com a
respectiva área de atuação, compreendendo o apoio às rotinas técnicas e
operacionais de sua área de atuação, a coleta e a consolidação de dados, a
atualização dos controles estabelecidos, a atualízação de planilhas e cadastros,
inclusive para fins de fiscalização operacional de contratos mantidos com
prestadores de serviços, sob a supervisão do coordenador ou de diretor, o apoio
técnicos aos demais processos sob responsabilidade da respectiva área de atuação,
mediante a execução de atividades diversas e sob demanda da liderança, apoio
administrativo à equipe e à direção, incluindo a elaboração de minutas de
documentos, de atas ou de ofícios, a alimentação de dados em sistemas de
informática e outras atividades da respectiva área de atuacão

ASSISTENTE

Escolaridade mínima: Nível Médio.

ATIVIDADES GERAIS: Desempenhar as atividades necessárias ao exercício das

competências legais, estatutárias e regimentais da RS-Prev, prestando suporte
administrativo em qualquer área da entidade, tais como: atendimento a usuáríos,
manuseio e organização de documentos, suporte de informática incluindo o auxílio e
assistência aos outros colaboradores, a organização e planejamento das atividades
de rotinas administrativas, a execução de cópias e impressões, o arquivamento de
documentos, o atendimento e a realização de ligações telefónicas, agendamento de
reuniões, a organização de viagens a serviço, a identificação das necessidades de
aquisição de materiais de expediente e produtos de consumo, a realização das
compras necessárias, a entrega de correspondências e documentos, a realização de
serviços bancários e similares, o preenchimento de planilhas e cadastros
previamente estabelecidos, conforme instruções recebidas de superiores, entre
outras atividades de apoio administrativo que Ihe forem solicitadas.







Anexo 111 da Resolução CD 10, de 17 de setembro de 2018, atualizado.

Relação nominal de ocupantes dos cargos de livre nomeação da RS-Prev
(Estatuto, art. 5e, $ 6e)

Atualizado em 06 de agosto de 2019

@
'de Campos

.dministração

Vlárcio O

Diretorde

Cargo Nome

Assistente Ana Pauta Morfan

Assistente Bruno Mendonça Toledo Silva

Assessora Andressa dos Santos Manczak

Assessora Inara Avanzi Sacramento

Assessora Miréia Nicolini Gomes

Assessora Sibeli Monteiro Pereira

Assessora Superior Thais Oliveira Federico

Assessora Jurídica Juliana Santos Klaus

Coordenador Filipe Jeffman dos Santos


