
Valorização do servidor e do 
serviço público em ações 

diretas e indiretas da gestão 
municipal de Salvador

DGP / SEMGE



CONTEXTO

DESAFIO DO MOMENTO:

Promover uma política eficaz de valorização do Servidor e do 

Serviço Público em tempos de crise econômica e financeira.

1. Transparência sobre a situação;

2. Eficiência no uso de recursos para investir em pessoas;

3. Compartilhamento de esforços e distribuição do peso do ajuste;

4. Equilíbrio na gestão dos benefícios.



AÇÕES NORTEADORAS

1. Pagamento dos salários em dia é prioridade absoluta;

2. Momento de aumentar diálogo com as representações dos 

servidores – portas abertas;

3. Realização de ajustes nas carreiras e na legislação que não 

gerem impacto financeiro na folha de pagamento, mas atendem 

outras demandas das categorias;

4. Melhorias indiretas nas condições e nos ambientes de trabalho.



PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS

CASO 1



Oportunizar e incentivar o acesso a educação dos dependentes

dos servidores municipais da administração direta, autárquica

e fundacional e empregados públicos municipais.

FUNDAMENTAÇÃO

Decreto nº 27804, de 20 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município –

DOM nº 6703, de 21/10/2016 e Edital de Concessão de Bolsa de Estudo 2017, publicado no

DOM nº 6731, de 06/12/2016

OBJETIVO



- Subsídio financeiro (auxílio bolsa a crédito no contra 

cheque)

- Consignação da mensalidade escolar (debitada  

mensalmente no contra cheque)

- Prefeitura Municipal do Salvador realiza 

depósito/transferência em conta corrente diretamente para 

as respectivas Instituições de Ensino Credenciadas.

COMPOSIÇÃO



1. Chamamento Público para credenciamento das 

instituições de ensino (edital);

2. Assinatura de instrumento jurídico com as escolas 

credenciadas;

3. Seleção dos servidores e empregados municipais que irão 

concorrer a Bolsa (edital);

4. Implantação das consignações e auxílios em folha de 

pagamento;

5. Pagamentos às instituições de ensino.

IMPLANTAÇÃO



1. Credenciamento aberto a todas as escolas localizadas em 

Salvador;

2. Concessão de desconto mínimo de 10% sobre o valor da 

anualidade;

3. Regularidade com as fazendas municipal, estadual e 

federal;

4. Assinatura de Termo de Credenciamento com o 

Município de Salvador (vigência de 12 meses).

5. 46 Escolas credenciadas em 2017.

CRITÉRIOS DE 
CREDENCIAMENTO



1. Filhos dependentes (servidores ou empregados) cursando 

os níveis infantil, fundamental ou médio;

2. Margem suficiente em educação do servidor/empregado 

para consignar a mensalidade;

3. Dependente matriculado em instituição de ensino 

credenciada;

4. Orçamento para concessão anual do auxílio bolsa 

(R$13.912.973,28 em 2017);

5. Servidor/empregado público com remuneração mensal 

máxima de R$ 10.871,54 (em outubro/2016).

CRITÉRIOS DE 
CONCESSÃO



Faixa Salarial Percentual do Auxílio Bolsa

Até R$ 1.928,18 90%

de R$ 1.928,19 a R$ 3.969,79 80%

de R$ 3.969,80 a R$ 7.939,58 70%

de R$ 7.939,59 a R$ 10.871,54 60%

VALORES



PROGRAMA PORTAL PARA A UNIVERSIDADE

CASO 2



Incentivo à educação dos servidores e empregados municipais

(e seus dependentes) visando a melhoria da escolaridade

formal dos quadros, mais especificamente em relação à

Educação Superior.

FUNDAMENTAÇÃO

Criado em 2003, sofreu atualizações cujas regras são disciplinadas pelo Decreto n.º 21.550

de 20/01/2011.

OBJETIVO



1. Redução Concedida – RC

Desconto de 30% na mensalidade;

2. Ajuda Pecuniária – AP

- Auxílio no valor de 55% da mensalidade;

- Apenas servidores/empregados sem nível superior;

- Apenas matriculados em curso relacionado à carreira.

CUMULATIVOS - total do incentivo concedido aos 

servidores e empregados públicos é de 85% do valor da 

mensalidade.

MODALIDADES DE 
INCENTIVO



1. Não ter formação em nível superior completo;

2. Margem para consignação em folha de pagamento;

3. Seleção - caso número de servidores inscritos seja maior 

que o número de bolsas disponibilizadas semestralmente;

a) menor tempo para conclusão do curso;

b) menor remuneração mensal;

c) maior tempo de cargo público;

4. Exercício das funções por período igual ao de estudos;

5. Ressarcimento aos cofres públicos:

a) Desligamento da PMS antes do prazo;

b) Desligamento da Instituição de Ensino antes da 

conclusão.

CRITÉRIOS DE 
CONCESSÃO



NÚMEROS

1. Contemplados graduados pelo Portal: 2.476

2. Servidores/empregados e dependentes que participaram 

do Programa: 5.007

3. Servidores/Empregados inscritos atualmente: 793

4. Dependentes inscritos atualmente: 316

5. Instituições de Ensino conveniadas: 14
(IES com nota abaixo da média no ENEM ficam suspensas)

6. Investimento total em 2016: cerca de R$ 4,8 milhões



ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - Modalidade: UNITP

CASO 3



 Dar oportunidades para o estudante pôr em prática os

ensinamentos acadêmicos para a melhor capacitação

profissional;

 Auxiliar na preparação do estudante para seu ingresso no

mercado de trabalho;

 Trazer para a Gestão Pública “sangue novo” e

“oxigenação”, em um sistema ganha-ganha de troca de

experiências, valorizando servidores e estagiários.

OBJETIVOS DO 
ESTÁGIO



1. Nível Superior – Estudante com 50% do curso concluído

– individual e em equipe (UNITP).

2. Nível Técnico – Estudante com 50% do curso concluído.

3. Nível Médio – Estudante de 2º ou 3º ano.

MODALIDADES DE 
ESTÁGIO - PMS



DEFINIÇÃO

Unidade de Desenvolvimento do Trabalho e Prática 

Profissional.

OBJETIVO

Melhoria técnico-operacional ou administrativa dos órgãos 

para otimização do atendimento ao cidadão.

FUNDAMENTAÇÃO

Decreto Municipal nº 19.028 de 12/11/2008

ESTÁGIO UNITP



1. Público: Estudantes de nível superior com 50% do curso

concluído;

2. Carga horária: 30h semanais;

3. Prazo: Mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses;

4. Bolsa Complementação Educacional: R$ 1.050,00;

5. Auxílio transporte e Seguro Acidentes Pessoais;

6. Vagas: 100 para Administração Direta e Indireta.

CARACTERÍSTICAS



1. Apresentação de proposta com os itens abaixo:

a) Objetivos, descrição de atividades e tempo previsto 

de funcionamento da Unidade;

b) Quantitativo, áreas profissionais e descrição das 

atividades dos estagiários;

c) Indicação do coordenador do projeto/supervisor de 

estágio;

2. Autorizo da comissão de avaliação.

REQUISITOS



Realização em etapas:

1. Etapas obrigatórias:

a) Análise curricular;

b) Prova escrita;

c) Entrevista.

2. Etapas opcionais:

a) Dinâmica de grupo;

b) Seminário Especializado;

c) Outros.

PROCESSO SELETIVO



OBJETIVO

Apoio na regulação médica e registro epidemiológico de 

pacientes com Síndrome Coronariana Aguda - SCA e outras 

emergências cardiovasculares, gerenciadas pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

ÁREAS DE FORMAÇÃO (NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS)

Medicina (14)

Enfermagem (06)

UNITP SMS - SAÚDE



OBJETIVO

Dinamizar as práticas de gestão estratégica e de processos 

administrativos tributários, contribuindo para eficácia das 

receitas municipais arrecadadas, transparência e qualidade 

dos gasto público.

ÁREAS DE FORMAÇÃO (NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS)

Administração (1) Engenharia Civil (2)

Arquitetura e Urbanismo (2) Ciências Contábeis (3)

Direito (9) Geografia (4)

Gestão Pública (2)

UNITP SEFAZ - FAZENDA



OBJETIVO

Apoiar a Gestão de Processos e Modernização contribuindo 

com a elaboração, implantação e monitoramento de projetos 

estratégicos.

ÁREAS DE FORMAÇÃO (NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS)

Administração (4)

Direito (2)

Sistema de Informação (3)

Gestão Pública (1)

UNITP SEMGE - GESTÃO



OBJETIVO – DEFESA CIVIL

Contribuir para o aprimoramento e dinamização das práticas 

de controle e monitoramento das áreas de risco e prevenção 

de desastres.

ÁREAS DE FORMAÇÃO (NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS)

Engenharia Civil (4)

Geologia (4)

Serviço Social (4)

Pedagogia (2)

Jornalismo (1)

UNITP SECIS - CODESAL


