
 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF 

 

 

1. OBJETIVOS 

A Política de Gestão de Cargos e Remunerações tem por objetivo reconhecer a capacitação 

profissional e o desempenho de seus membros estatutários e funcionários visando assegurar de 

modo eficiente a atração, retenção e motivação de todos, estimulando a qualidade do 

desempenho. 

 

2. ÁREAS APLICÁVEIS 

Este documento se aplica a todas as áreas da CBSURF que possuam membros estatutários e 

profissionais com vínculo de trabalho com a Confederação. Não são abrangidos os estagiários, 

aprendizes e terceirizados. 

 

3. DIRETRIZES / DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

3.1. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GESTÃO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES 

A administração de cargos e remunerações da CBSURF será feita 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. 

 

As remunerações serão estabelecidas conforme as condições financeiras da entidade e os 

padrões de mercado com descrição de cargos e responsabilidades. Sempre que possível, a 

CBSURF buscará oferecer uma remuneração competitiva, que nos permitirá atrair e reter 

pessoas e profissionais de bom desempenho. 

 

A política de remuneração levará em conta a estrutura econômica financeira da CBSURF e suas 

perspectivas de crescimento e desenvolvimento. A evolução das remunerações, sempre que 

possível, será prevista no orçamento, da mesma forma que todas as despesas, receitas e 



 

investimentos planejados pela CBSURF.  

 

3.2. ESTRUTURA DE CARGOS E REMUNERAÇÕES 

 

3.2.1. ESTRUTURA DE CARGOS 

A estrutura de cargos da CBSURF é composta por níveis de cargos (ver Anexo 1). Cada nível 

de cargo considera os conhecimentos exigidos, as complexidades e as   responsabilidades da 

função. As remunerações serão administradas dentro das faixas  relativas a cada nível. 

 

3.2.1. ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO 

A faixa da remuneração é uma referência de cada cargo e estará adequada ao nível 

correspondente, podendo variar entre o ponto mínimo e ponto máximo de cada nível. 

Exemplo de um Nível de Cargo e sua faixa de remuneração correspondente: 

 

Nível Faixas 

1 R$ 1031,00 R$ 1083,00 R$ 1137,00 R$ 1194,00 R$ 1253,00 

 

3.3. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PLANO DE CARGOS E 

REMUNERAÇÕES 

 

3.3.1. POSICIONAMENTO DE CARGOS DE ACORDO COM O MERCADO DE 

TRABALHO 

A remuneração de cada membro estatutário ou profissional será posicionada dentro da faixa de 

remuneração conforme pesquisas do mercado. Essas análises serão feitas regularmente no 

intuito de alinhar as remunerações de nossos membros com os padrões de mercado, sempre de 

acordo com a estrutura econômica financeira da CBSURF. 

  

As remunerações e suas alterações sempre seguirão um padrão definido pelo Conselho Diretor 

da CBSURF, de acordo com a estrutura econômico financeira da entidade, tendo como 

premissas a seguinte linha: (i) remuneração inicial;  (ii) remuneração após período de 

experiência; (iii) remuneração para um novo cargo; e (iv) transferência de área; (v) promoções; 

e (vi) acordos coletivos.    

 

Comentado [MOU1]: Sugiro compatibilizar o primeiro 
salário do nível 1 com o salário mínimo (R$ 1.212,00) 



 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Cabe a Diretoria atualizar a estrutura de cargos contida nesta política a cada dois anos, de 

acordo com a vigência ou em período inferior, sempre que se fizer necessário, com aprovação 

do Conselho Diretor e Conselho de Administração. 

 


