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1. OBJETIVO  

Os objetivos da política de cargos e salários são os de assegurar a manutenção de padrões de 
equilíbrio interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e competitivos 
ao mercado de trabalho, regulamentando critérios e estabelecendo controles administrativos 
capazes de responder às diversas necessidades da entidade. 

2. DEFINIÇÕES  

Política de Cargos e Salários: São as normas e sistemas de administração e controle adotados 
pela entidade, que tem por objetivo definir e manter critérios equitativos de valorização, visando 
o equilíbrio competitivo interno e externo das estruturas de cargos e salários bem como do plano 
de benefícios. 

Cargo: É o conjunto de atribuições e responsabilidades que expressam, de forma resumida, as 
tarefas a serem desempenhadas pelos respectivos ocupantes. 

Carreira: É a evolução funcional para cargo com maior responsabilidade e complexidade. 

Salário: Salário é o valor correspondente ao posicionamento do empregado na faixa salarial. 

3. DIRETRIZES  

a. Todos os cargos devem ser descritos e, uma vez avaliados pelo método de 
escalonamento, distribuídos na estrutura salarial adequada. 

b. Os funcionários serão remunerados de acordo com o valor do cargo que exercem, 
guardadas as diferenças de mérito e experiência passíveis de existir dentro de um 
mesmo cargo. 



 
 

 

c. Não será processada nenhuma alteração durante o período de férias ou 
afastamento do funcionário. 

d. O Plano de Cargos e Salários do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP 
será feito considerando os conhecimentos exigidos pela função, as complexidades 
das atividades desenvolvidas e as responsabilidades pela execução de tarefas ou 
apresentação de resultados específicos esperados do cargo. 

e. Os salários serão estabelecidos conforme os padrões de mercado com descrição 
de cargos e responsabilidades semelhantes. A observação de uma remuneração 
competitiva nos permitirá atrair e reter profissionais de bom desempenho. 

 

4. TABELA DE SALÁRIO E DE REMUNERAÇÃO 

TABELA DE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO 
CARGO I II III IV V VI 
Presidente R$ 20.000,00 
Vice-Presidente R$ 18.000,00 
Superintendente R$ 18.000,00 
Diretor R$   9.314,00 R$ 10.245,00 R$ 11.270,00 R$ 12.397,00 R$ 13.636,00 R$ 15.000,00 
Gerente R$   6.825,00 R$   7.166,00 R$   7.524,00 R$   7.900,00 R$   8.295,00 R$   8.709,00 

Coordenador R$   5.029,00 R$   5.294,00 R$   5.572,00 R$   5.866,00 R$   6.175,00 R$   6.500,00 

Analista Técnico R$   3.696,00 R$   3.891,00 R$   4.096,00 R$   4.311,00 R$   4.530,00 R$   4.777,00 

Assistente Técnico R$   2.717,00 R$   2.860,00 R$   3.010,00 R$   3.169,00 R$   3.336,00 R$   3.512,00 

Apoio Técnico R$   1.997,00 R$   2.102,00 R$   2.213,00 R$   2.329,00 R$   2.452,00 R$   2.581,00 

 

 



 
 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 O CBCP elaborará o seu Plano de Cargos e Salários, que deverá conter todos os benefícios, 
a progressão de carreira e os níveis de funções. 

 

JOÃO BATISTA CARVALHO E SILVA 

Presidente 

 

 

SILENO DA SILVA SANTOS 

Vice-Presidente 

 


