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TABELA DE CORRELAÇÃO CARGO/ÁREA DO CURSO 
 

 
 

CARGO  
CARREIRA ÁREA ESPECIALIDADE ÁREAS CORRELACIONADAS 

 
 
Analista 

Judiciário 

 

 
 
Administrativa 

 

 
 

- 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/gestão de processos/gestão do 

conhecimento/gestão estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa 

/relações humanas/relações públicas/ letras/administração/artes 

visuais/auditoria/comunicação/economia/educação/ 

contabilidade/estatística/licitações e contratos/material e patrimônio/orçamento e finanças 
 
 
Analista 
Judiciário 

 

 
 
Administrativa 

 

 
 
Contabilidade 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ 
gestão estratégica/gestão da informação/gestão pública/ informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas/letras/ administração/auditoria/contabilidade/economia/licitações e contratos/material e 
patrimônio/orçamento e finanças/estatística 

 
Analista 
Judiciário 

 
 
Administrativa 

 
 
Educação 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/gestão de processos/gestão do 
conhecimento/gestão estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/ relações 
humanas/relações públicas/letras/ 

administração/educação/estatística 

 
Analista 
Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
Análise de 
Sistemas 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

Administração/estatística/artes visuais 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Arquitetura 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

engenharia e arquitetura/licitações e contratos/estatística/artes visuais 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Arquivologia 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

arquivologia/estatística 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Biblioteconomia 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 
/biblioteconomia/estatística 
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CARGO  

CARREIRA ÁREA ESPECIALIDADE ÁREAS CORRELACIONADAS 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
Comunicação 

Social 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 
comunicação/estatística/artes visuais 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Engenharia 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento 

/gestão estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações 

humanas/relações públicas//letras/ 

engenharia e arquitetura/licitações e contratos/estatística/artes visuais 

 
Analista 
Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Estatística 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

estatística 

 
Analista 
Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Medicina 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

saúde/estatística 

 
Analista 
Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Odontologia 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

saúde/estatística 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Serviço Social 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 

/serviço social/estatística 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Taquigrafia 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 
taquigrafia 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Judiciária 

 
 

- 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas/letras/ 

 

Analista 
Judiciário 

 
Judiciária 

 

Execução de 
Mandados 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 

públicas//letras/ 
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CARGO  

CARREIRA ÁREA ESPECIALIDADE ÁREAS CORRELACIONADAS 

 
Analista 

Judiciário 

 
 
Serviços Gerais 

 
Segurança 

Judiciária 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/ gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas//letras/ 
segurança e transporte 

 
 
Técnico 

Judiciário 

 

 
 
Administrativa 

 

 
 

- 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/administração/artes 
visuais/auditoria/comunicação/contabilidade/economia/educação/estatística/licitações e contratos/ 

material e patrimônio/orçamento e finanças/secretariado 
 

Técnico 

Judiciário 

 
Apoio Especializado 

 
Digitação 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras 

 
Técnico 
Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Enfermagem 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/ 

saúde 
 

Técnico 

Judiciário 

 
Apoio Especializado 

 

Operação de 

Computadores 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática 

/língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/eletrônica 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Apoio Especializado 

 
Programação 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/artes visuais 

 
Técnico 

Judiciário 

 
 
Apoio Especializado 

 
 
Taquigrafia 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/ 

taquigrafia 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
- 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/secretariado/artes visuais 

 
Técnico 

Judiciário 

 
 
Serviços Gerais 

 
 
Artes Gráficas 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/ 
artes gráficas/artes visuais 
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CARGO  

CARREIRA ÁREA ESPECIALIDADE ÁREAS CORRELACIONADAS 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 

Carpintaria e 
Marcenaria 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras 
 

Técnico 

Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Construção Civil 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas relações 
públicas/letras 

 

Técnico 

Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Copa e Cozinha 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/ relações 
públicas/letras 

 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

Estruturas de 

Obras e 

Metalurgia 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Mecânica 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/mecânica 
 

Técnico 

Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Portaria 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/segurança e transporte 
 

Técnico 

Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Segurança 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/segurança e transporte 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 

Segurança 
Judiciária 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/segurança e transporte 

 
Técnico 

Judiciário 

 
 
Serviços Gerais 

 
Telecomunicações e 

Eletricidade 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/ 

telecomunicação/eletrônica 
 

Técnico 
Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
Telefonia 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/ 

língua portuguesa/relações humanas/relações públicas/letras/telecomunicação 
 

Auxiliar 

Judiciário 

 
Serviços Gerais 

 
- 

Administrativa/direito/gestão de documentos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua portuguesa/relações humanas 

/relações públicas/letras/secretariado 
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TABELA DE CORRELAÇÃO UNIDADE/ÁREA DO CURSO 
 

UNIDADE SIGLA ÁREAS CORRELACIONADAS 
Gabinete da Presidência GP  

 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de 
pessoas/gestão de projetos/gestão de processos/gestão do 
conhecimento/gestão estratégica/gestão da informação/gestão 
pública/informática/língua portuguesa/relações humanas/relações 
públicas/secretariado/letras/ 
Administração/administração pública/institucional 

Secretaria-Geral do Gabinete da Presidência SEGP 

Assessoria Técnica da Presidência ASTEP 

Assessoria Especial da Presidência ASEP 

Gabinete da Vice-Presidência GVP 

Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho GCG 

Gabinete de Ministro GM 

Secretaria da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho SEOMJT 

Assessoria de Comunicação Social ASCS Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administrarelaçãção/artes visuais/comunicação/artes gráficas/licitações e 
contratos/administração pública/institucional 

 

 

Divisão de Imagem e Rádio 

 

 

DIR 

 

 
Assessoria Parlamentar 

 

 
ASPAR 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/ciências políticas/administração pública/institucional 

 

 
Ouvidoria 

 

 
OUV 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/comunicação/administração pública/institucional 

 

 
Cerimonial da Presidência 

 

 
CEPRES 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do 
TST 

 

CEFAST Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/educação/administração pública/institucional 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho 

 

ENAMAT 

Secretaria Executiva da ENAMAT SEENAMAT 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho CSJT Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
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UNIDADE SIGLA ÁREAS CORRELACIONADAS 
Secretaria Executiva do CSJT SECSJT gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 

estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

Assessoria da Secretaria Executiva  

Assessoria de Acompanhamento Processual e de Apoio às Sessões  

Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças  Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/orçamento e finanças/contabilidade/economia/licitações e 
contratos/auditoria/administração pública/institucional 

 

 

Assessoria de Controle e Auditoria 

 

 
 

 
Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações 

 Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/orçamento e finanças/contabilidade/economia/licitações e 
contratos/auditoria/sistemas de informação/administração 
pública/institucional 

 

 
Assessoria de Gestão de Pessoas 

 Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/educação/administração pública/institucional 

 

 
Secretaria do Tribunal Pleno e da Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos 

 

 
SETPDC 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

 

 
Seção de Apoio e Registros Taquigráficos 

 

 
SART 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/taquigrafia/administração pública/institucional 

Coordenadoria da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais CSBDI1  
Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

Coordenadoria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais CSBDI2 

Coordenadoria da 1ª Turma CT1 

Coordenadoria da 2ª Turma CT2 

Coordenadoria da 3ª Turma CT3 

Coordenadoria da 4ª Turma CT4 
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UNIDADE SIGLA ÁREAS CORRELACIONADAS 
Coordenadoria da 5ª Turma CT5  
Coordenadoria da 6ª Turma CT6 

Coordenadoria da 7ª Turma CT7 

Secretaria de Tecnologia da Informação SETI  
Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/artes visuais/licitações e contratos/administração 
pública/institucional 

Assessoria de Planejamento e Projetos ASPP 

Assessoria Técnica ASTEC 

Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários CSUP 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas CDS 

Coordenadoria de Infra-Estrutura Tecnológica CITEC 

Coordenadoria de Normatização e Controle CNC 

Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho SECON Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/letras/relações humanas/relações 
públicas/secretariado/auditoria/orçamento e finanças/licitações e 
contratos/economia/administração pública/institucional 

Coordenadoria de Controle de Conformidade CCONF 

Coordenadoria de Auditoria e Inspeção CAUDI 
 

Coordenadoria de Controle e Monitoramento da Gestão 
 

CCMG 

Gabinete do Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal GDGSET Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/auditoria/licitações e contratos/orçamento e 
finanças/comunicação/economia/estatística/administração 
pública/institucional 

Assessoria Jurídica ASJUR 
 
 

Assessoria de Gestão Estratégica 

 
 

ASGE 

 

 
Divisão de Apoio aos Ministros 

 

 
DIAM 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

Secretaria Judiciária SEJUD  

 
 
Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

Coordenadoria de Cadastramento Processual CCP 

Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos CCADP 

Divisão de Classificação e Autuação de Processos DICAP 

Divisão de Distribuição DIDT 

Coordenadoria de Registro de Conteúdo Processual CRCP 

Coordenadoria de Estatística CEST 

Coordenadoria de Recursos CREC 



 

Fonte: Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 14, 9 abr. 2010, p. 22. 

 

UNIDADE SIGLA ÁREAS CORRELACIONADAS 
Coordenadoria de Jurisprudência CJUR  
 

 
Coordenadoria de Documentação 

 

 
CDOC 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/biblioteconomia/administração pública/institucional 

 

 
Coordenadoria de Estatística 

 

 
CEST 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de 
pessoas/gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/estatística/administração pública/institucional 

 

 
 
Coordenadoria de Gestão Documental 

 

 
 

CGED 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/arquivologia/licitações e contratos/administração 
pública/institucional 

 

 
 
Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

 
 

SEGPES 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas 
gestão de projetos/ /gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/educação/licitações e contratos/orçamento e 
finanças/administração pública/institucional 

Divisão de Legislação de Pessoal DILP Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/administração pública/institucional 

 

 
Coordenadoria de Informações Funcionais 

 

 
CIF 

 

 
 
Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal 

 

 
 

DIPPP 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/orçamento e finanças/licitações e 
contratos/economia/administração pública/institucional 
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Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 

 
 

CDEP 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/educação/psicologia/licitações e contratos/orçamento e 
finanças/artes visuais/administração pública/institucional 

 

 
 
Coordenadoria de Benefícios 

 

 
 

CBEN 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/educação/licitações e contratos/orçamento e 
finanças/administração pública/institucional 

 

 
 
Coordenadoria de Saúde 

 

 
 

CSAUD 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/saúde/serviço social/psicologia/licitações e 
contratos/nutrição/administração pública/institucional 

 
 

 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças 

 
 

 
SEAOF 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/licitações e contratos/material e patrimônio/engenharia e 
arquitetura/orçamento e finanças/auditoria/economia/estatística/ 
administração pública/institucional 

 

 
Coordenadoria de Licitações e Contratos 

 

 
CLCON 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/licitações e contratos/administração pública/institucional 

 

 
 
Coordenadoria de Material e Logística 

 

 
 

CMLOG 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/material e patrimônio/licitações e contratos/orçamento e 
finanças/administração pública/institucional 
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Divisão de Apoio Administrativo 

 

 
 

DIAA 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/licitações e contratos/nutrição/administração 
pública/institucional 

Coordenadoria de Finanças CFIN Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/orçamento e finanças/licitações e contratos/auditoria/ 
contabilidade/economia/estatística/administração pública/institucional 

 

 

Divisão de Contabilidade 

 

 

DICONT 

 

 
 
Coordenadoria de Manutenção e Projetos 

 

 
 

CMAP 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/licitações e contratos/engenharia e arquitetura/ 
mecânica/eletrônica/administração pública/institucional 

 

 
 
Coordenadoria de Segurança e Transporte 

 

 
 

CSET 

Administrativa/direito/gerencial/gestão de documentos/gestão de pessoas/ 
gestão de projetos/ gestão de processos/gestão do conhecimento/gestão 
estratégica/gestão da informação/gestão pública/informática/língua 
portuguesa/relações humanas/relações públicas/secretariado/letras/ 
administração/licitações e contratos/segurança e transporte/administração 
pública/institucional 

 

 


