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Carreiras reestruturadas e 
concursos públicos realizados para 
uma melhor prestação de serviços

 uma sociedade cada vez mais complexa 
e dinâmica exige que a prefeitura seja ágil 
na identifi cação de demandas, efi caz no 
desenho de soluções para os problemas 
e efetiva na implementação das políticas 
públicas, por meio de instrumentos de 
gestão capazes de atender aos anseios de 
sua população.  

 Para isso, a Prefeitura de São Paulo preci-
sa mais do que nunca de um corpo de profi ssionais 

qualifi cados, motivados, valorizados e comprometi-
dos. Desde o primeiro ano da atual gestão, a prefeitura vem 

empreendendo grandes esforços na reestruturação das carrei-
ras e na realização de concursos nos mais diversos setores, apesar 

da crise econômica que afeta todo o país, na qual vários municípios e 
estados têm tido grandes difi culdades para cumprir seus compromissos, 
inclusive com a folha de pagamento de seus servidores e servidoras.

 Esses esforços são percebidos no aumento da despesa com pesso-
al, que cresceu 57,12% entre 2012 e 2016, ante uma infl ação acumulada de 
29,96%, o que representa crescimento real de 20,91%. A receita corrente 
líquida, no mesmo período, teve variação de 33,28%.

 Desde 2013, a retomada do Sistema de Negociação Permanente 
(SINP), que conta hoje com a participação dos órgãos da prefeitura e de 
41 entidades sindicais representativas de servidores públicos municipais, 

vem contribuindo objetivamente com o processo de valorização e adequação das carreiras às necessidades de pro-
fi ssionais especializados de uma das maiores cidades do mundo, garantindo, com isso, o fortalecimento das atuais 
políticas sociais e, em especial, a busca de melhoria no atendimento ao cidadão.

 O amplo processo de negociação entre os anos de 2013 a 2016 culminou com a assinatura de 17 protocolos 
no âmbito da Mesa de Negociação do SINP, implementados por meio de 13 projetos de lei enviados à Câmara e san-
cionados pelo prefeito, indicando o relevante papel da gestão participativa no âmbito do processo de valorização do 
funcionalismo publico municipal.
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 O resultado é constatado na nomeação de 16.724 
novos servidores por meio de concursos, ou seja, 12,7% 
do quadro de servidores ativos, para os diversos car-
gos até março deste ano. Em 2016, ainda há previsão de 
mais nomeações de novos servidores nas carreiras de 
Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, 
Auditor de Controle Interno, Analistas das áreas de Ci-
ências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologia da 
Informação, Biblioteconomia, Geologia e Educação Físi-
ca, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino 
Fundamental II e Médio, Diretores e Supervisores esco-
lares e, além de concursos nas áreas de Engenharia, Ar-
quitetura, Agronomia e Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas (AGPP).

 A política de reestruturação e criação de novas 
carreiras vem atraindo um número cada vez maior de 
profissionais especializados nos concursos públicos rea-
lizados pela prefeitura. Das 1.595 vagas ofertadas, houve 
91.956 inscritos. Destacam-se as carreiras de Assistente 
de Gestão de Políticas Públicas-AGPP com 57.773 ins-
critos para 1.000 vagas, Analista de Políticas Públicas e 
Gestão Governamental-APPGG, com 18.027 inscritos 
para 200 vagas, e Auditor Municipal de Controle Inter-
no-AMCI, com 9.270 inscritos para 100 vagas.

 A título de exemplo, um Analista de Adminis-
tração recém-ingressado na prefeitura, que ganhava R$ 
2.502,79 em 2013, a partir de maio de 2016 passará a re-
ceber R$ 6.106,33. Outro exemplo significativo refere-se 
à decisão sobre a não realização, no ano de 2015, do con-
curso para a carreira de engenheiros, arquitetos, agrô-
nomos e geólogos sem a sua reestruturação e valoriza-
ção salarial, onde a remuneração inicial era R$ 2.507,30, 
valor bem inferior ao piso nacional da categoria. Agora, 
após a sanção da Lei 16.414/16, a prefeitura irá promover 
concurso com remuneração inicial de R$ 7.032,90. 

 No âmbito da Educação, os professores munici-
pais, com jornada de 40h e licenciatura plena, terão um 
piso de R$ 3.549,81 a partir de agosto de 2016, um dos 
maiores do Brasil. O mesmo ocorre com os médicos que 
passaram de um piso inicial, na jornada de 40 horas se-
manais, de R$ 5.624,66 para R$ 12.000,00, o que repre-
senta uma melhora de 113%.

 As reestruturações tiveram ainda o objetivo de 
tornar a gestão da folha de pagamento mais eficiente e 
transparente, com a simplificação da remuneração. A 
implementação do subsídio contemplou a valorização 

das carreiras, proporcionando reajustes significativos ao 
longo de toda vida funcional, ao mesmo tempo em que 
abriu novas possibilidades de crescimento aos servido-
res, a partir da introdução de novas referências no topo 
das tabelas de vencimento. O resultado é a racionaliza-
ção da gestão de pessoal e uma política de recursos hu-
manos mais efetiva, com vistas à modernização da ad-
ministração pública e o atendimento às necessidades da 
cidade de São Paulo e de seu munícipe.

 A política de pessoal adotada contribui não só 
para a valorização das tabelas remuneratórias e a me-
lhoria das regras de desenvolvimento na carreira, mas 
também está inserida em amplo processo de melhoria de 
gestão. O exemplo vem ocorrendo no âmbito das subpre-
feituras, em que os atuais Agentes Vistores têm partici-
pado ativamente do processo de treinamento para a im-
plementação do Sistema de Gestão de Fiscalização, que 
visa aumentar a eficiência das fiscalizações com proces-
so eletrônico em todas as suas fases.

 Nesse sentido, a capacitação contínua dos ser-
vidores públicos municipais, fundamental para o apri-
moramento de competências, habilidades e crescimento 
profissional, tem se destacado como mais um instru-
mento de gestão para a inovação das rotinas de trabalho 
na administração pública municipal.

 Entre 2013 e 2016, foram capacitados 40.330 ser-
vidores, 31% do quadro de servidores efetivos, em 194 
cursos ministrados, num total de 827 turmas. 

 Destacam-se os cursos com ênfase na Tecno-
logia da Informação, com treinamento em ferramentas 
como o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e o Ge-
osampa, que auxilia no georreferenciamento de políticas 
públicas e na modernização da administração.

 Cabe ressaltar ainda outras iniciativas importan-
tes para a ampliação de direitos dos servidores públicos 
municipais, tais como a expressa previsão de contagem 
de tempo de licença-gestante, licença-paternidade, li-
cença-adoção ou guarda como efetivo exercício no está-
gio probatório e o envio de projeto de lei para aumentar 
a eficácia do combate ao assédio sexual no trabalho.

 A prefeitura incentiva, acima de tudo, a conti-
nuidade do processo de negociação coletiva por meio do 
SINP, que tem demonstrado ser um importante instru-
mento de participação e democratização das relações de 
trabalho para o governo na cidade de São Paulo.
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QUANTITATIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR QUADRO 
PROFISSIONAL DA PREFEITURA

Servidores Ativos

Servidores  Aposentados

Fonte: Cubo-SIGPEC - Jan/16



4

POLÍTICA DE REAJUSTES SETORIAIS E 
REESTRUTURAÇÕES DE CARREIRA

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

71%

42%

80%

47%

71%

42%

NÍVEL BÁSICO

NÍVEL MÉDIO

de reajuste aos servidores

de reajuste aos servidores

Piso da categoria passou de R$ 630,00 em janeiro de 2013 para R$ 1.132,50.

Piso da categoria passou de R$ 938,61 em janeiro de 2013 para R$ 1.380,00.

Remuneração Inicial da Carreira.

Remuneração Inicial da Carreira.

Remuneração Final da Carreira.

Remuneração Final da Carreira.

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

SAÚDE

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

ANALISTA DE SAÚDE

 MÉDICO
R$ 5.624,66                      R$ 12.000,00 R$ 13.955,84                   R$ 20.402,96

ANALISTA 

DE SAÚDE
R$ 3.312,10                        R$ 6.760,00 R$ 8.773,91                    R$ 16.067,46

ASSISTENTE TÉCNICO DE

SAÚDE
R$ 1.096,14                        R$ 2.986,67 R$ 3.264,24                     R$ 6.423,50

ASSISTENTE 

DE SAÚDE
R$ 969,79                          R$ 2.666,67 R$ 2.901,63                      R$ 5.735,27

AGENTE 

DE SAÚDE
R$ 630,00                           R$ 1.818,18 R$ 1.515,50                      R$ 3.562,39

 As carreiras da Prefeitura de São Paulo tiveram amplos reajustes, assim como foram reestruturadas, 
passando a contar com regras de desenvolvimento mais atrativas e em consonância com uma política de ca-
pacitação permanente.

113%

104%

172%

175%

189%

97%

98%

135%

83%

46%
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* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

ANALISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

ANALISTAS 

NíVEL SuPERIOR
R$ 2.502,79                      R$ 6.106,33 R$ 7.391,43                      R$ 16.036,95

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

GUARDA CIVIL METROPOLITANA 

Reajustes do piso para R$ 1.449,00, R$ 1.521,45 e R$ 1.656,00, a partir de maio de 2014, janei-
ro de 2015 e maio de 2016, respectivamente.

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

GuARDA CIVIL 

METROPOLITANA
R$ 1.172,05                     R$ 1.656,00 R$ 6.800,43                   R$ 11.819,15

AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS

A partir de janeiro de 2017, já está previsto reajuste na base de cálculo da gratificação de 
produtividade, que estava sem reajuste desde 2008. Com esse reajuste, a remuneração 
inicial passará a ser de R$ 18.458,22.

A remuneração final da carreira encontra limite no teto remuneratório municipal, que é 
de R$ 24.161,03.

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

AuDITORES FISCAIS R$ 11.589,73                     R$ 16.273,72 R$ 23.037,96                  R$ 25.064,42

144%

41%

40%

117%

74%

9%
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* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

ENGENhEIROS, ARquITETOS, 
AGRôNOMOS E GEóLOGOS R$ 2.502,79                     R$ 7.032,90 R$ 7.391,43                   R$ 19.535,63

EDUCAÇÃO

ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS 

 Reajustes no padrão de vencimentos: 10,19% em 2013; 13,43% em 2014; e 5,54% em 
2015. Além disso, já estão definidos reajustes de 9,33% para 2016; 8,90% para 2017 e 8,66% 
para 2018. Isso representa um reajuste acumulado de 70,66%.

Também houve reajustes no piso: de 15,38%, em 2014; 10%, em 2015; haverá, ainda, 7,57%, 
em duas parcelas (maio e agosto de 2016).

O piso do professor com licenciatura plena e jornada de 40h alcançará o valor de R$ 
3.549,81, um dos maiores pisos do Brasil.

Em 2015, reajustou-se em 10% o valor do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE), que 
passou de R$ 2.400,00 para R$ 2.640,00. 

Ainda foram criadas duas novas referências para professores e gestores, fazendo com que 
a carreira passasse de 22 para 24 anos e os servidores pudessem ter reajustes de 13%, ao 
permaneceram por mais esses dois anos.

* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

APOIO (Agente Escolar) R$ 967,33                      R$ 1.374,44 R$ 1.790,75                 R$ 2.609,02

DOCENTE (PROFESSOR - 
JEIF – CATEGORIA 3) R$ 2.600,00                       R$ 3.549,81 R$ 6.193,07                   R$ 10.233,99

GESTOR (DIRETOR) R$ 4.188,21                        R$ 5.717,98 R$ 8.794,44                     R$ 14.532,79

42%

37%

37%

187%

46%

65%

65%

164%
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* Período de janeiro de 2013 a maio de 2016

Cargo Remuneração Inicial da carreira Remuneração Final da carreira

AGENTES VISTORES R$ 4.028,32                      R$ 5.398,68 R$ 6.322,27                   R$ 9.149,12

AGENTES VISTORES

 Foi realizado concurso para as carreiras de Analista de Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental e de Auditor Municipal de Controle Interno, que têm por desafio 
contribuir com os órgãos da prefeitura no desenvolvimento de ações coordenadas para 
a modernização da gestão pública e o combate à corrupção.

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental: foco na implementação de 
ferramentas e no redesenho de processos visando maior qualidade dos serviços públi-
cos prestados pela prefeitura.

Auditor Municipal de Controle Interno: foco na avaliação das políticas públicas e ser-
viços prestados pelos diversos órgãos e entidades, propondo melhorias nos processos 
de trabalho.

 A capacitação contínua dos 
servidores públicos municipais é a es-
sência da política de desenvolvimento 
nas carreiras. 

De 2013 a 2016, a EMASP capacitou 
40.330 servidores em 203 cursos e 886 
turmas. Em sua maioria, os cursos se 
deram na área de Tecnologia da Infor-
mação, visando o treinamento de ser-
vidores em ferramentas como o SEI, o 
Geosampa e outros sistemas estratégi-
cos. e Gestão de Pessoas e habilidades 
Pessoais.

NOVAS CARREIRAS

CAPACITAÇÃO

34% 45%
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CuRSOS OFERTADOS PELA EMASP

Cursos oferecidos Turmas Formadas

Principais temas

TOTAL

203

TOTAL

886

43

2013

50

2014

65

2015 2016

174 151

387

2013 2014 2015 2016

Servidores(as) 
capacitados(as)

TOTAL

40.330

11.340

16.014

8.080

2013 2014 2015 2016

Planejamento e Gestão (Finanças; gerenciamen-
to de projetos; normas práticas de processos ad-
ministrativos) / Gestão de Pessoas e habilidades 
Pessoais (Programa Gestão de Equipes; coaching; 
atendimento ao cidadão etc.)

20
14

Tecnologia da Informação e Comunicação (SEI – 
Básico e Avançado; cursos da São Paulo Aberta) / 
Gestão de Pessoas e habilidades Pessoais (papel 
do/a servidor/a; relações interpessoais; coaching; 
Direitos humanos etc.)

20
16

Gestão de Pessoas e habilidades Pessoais (Progra-
ma Gestão de Equipes, ciclo de palestras: saúde e 
qualidade de vida; relações interpessoais; atendi-
mento ao cidadão; comportamento etc.)20

13

Tecnologia da Informação e Comunicação (SEI 
– Básico, Avançado e Simulações; Geosampa; 
Software GNu PSPP) / Gestão de Pessoas e ha-
bilidades Pessoais (Programa Gestão de Equipes; 
coaching; desenvolvimento pessoal; avaliação e 
autoavaliação etc.)

20
15

9 ocorreram em parceria 
com a São Paulo Aberta

*Até maio de 2016

*Até maio de 2016

*Até maio de 2016

*

*

*

45
174

4.896


