
DATA BASE 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO 

OUT/2020 
(R$/H)

SALARIOS 
(R$/MÊS)

EN0

Engenheiro com experiência profissional de no mínimo 15 (quinze) anos com 
experiência mínima de 3 (três) anos em coordenação técnica de equipe 
multidisciplicar nos seguintes serviços: elaboração de projetos ou execução de 
obras ou fiscalização de obras ou gerenciamento técnico de contratos de obras ou 
elaboração de estudos e projetos sociais ou ambientais.

83,05     14.616,80           

EN1 Engenheiro com experiência profissional de no mínimo 15 (quinze) anos 63,92     11.249,92           

EN2 Engenheiro com experiência profissional de no mínimo 8 (oito) anos. 54,38     9.570,88             

EN3 Engenheiro com experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos 40,05     7.048,80             

NS1

Profissional de nível superior (Economista, Administrador, Arquiteto, Biólogo, 
Geólogo, Demógrafo, Estatístico, Geógrafo, Pedagogo, Sociólogo, etc) com 
experiência de no mínimo 8 (oito) anos em execução de serviços técnicos 
específicos da sua formação profissional.

39,18     6.895,68             

NS2

Profissional de nível superior (Economista, Administrador, Arquiteto, Biólogo, 
Geólogo, Demógrafo, Estatístico, Geógrafo, Pedagogo, Sociólogo, etc) com 
experiência de no mínimo 3 (três) anos em execução de serviços técnicos 
específicos da sua formação profissional.

31,54     5.551,04             

AR1

Profissionais com experiência mínima de 8 (oito) anos em trabalhos de pesquisa 
relacionados ao patrimônio arqueológico e cultural, e que se enquadrem em uma 
das situações previstas em Ofício-Circular nº 001/2013-PRESI/IPHAN da 
Procuradoria Geral, 

39,18     6.895,68             

AR2

Profissionais com experiência mínima de 3 (três) anos em trabalhos de pesquisa 
relacionados ao patrimônio arqueológico e cultural, e que se enquadrem em uma 
das situações previstas em Ofício-Circular nº 001/2013-PRESI/IPHAN da 
Procuradoria Geral

31,54     5.551,04             

AS0

Profissional de nível superior com formação em Serviço Social com experiência 
mínima de 10 (dez) anos e com experiência mínima de 3 (três) anos em 
coordenação técnica de equipe multidisciplicar nos seguintes serviços: 
elaboração de estudos ou projetos de trabalho técnico social ou execução de 
trabalho técnico social ou fiscalização de trabalho técnico social.  (132 hs)

43,05     5.682,60             

AS1
Profissional de nível superior com formação em Serviço Social e experiência 
profissional de no mínimo 10 (dez) anos (132 hs)

39,18     5.171,76             

AS2
Profissional de nível superior com formação em Serviço Social e experiência 
profissional de no mínimo 3 (três) anos (132 hs)

31,48     4.155,36             

TC1

Profissionais de nível técnico com experiência de no mínimo 15 (quize) anos na 
execução de serviços de sua especialidade:
Topógrafos, Técnicos em Edificações / construção civil, Técnico em desenho, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos 
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos 
Estatísticos,  Técnico Orçamentista, ou outra função técnica correlata. 

31,27     5.503,52             

TC2

Profissionais de nível técnico com experiência de no mínimo 8 (oito) anos na 
execução de serviços de sua especialidade:
Topógrafos, Técnicos em Edificações / construção civil, Técnico em desenho, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos 
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos 
Estatísticos,  Técnico Orçamentista, ou outra função técnica correlata. 

27,91     4.912,16             

TC3

Profissionais de nível técnico com experiência de no mínimo 3 (três) anos na 
execução de serviços de sua especialidade:
Topógrafos, Técnicos em Edificações / construção civil, Técnico em desenho, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Técnicos em Meio Ambiente, Técnicos 
Geotecnistas, Sondadores, Técnico em Planejamento e Controle, Técnicos 
Estatísticos,  Técnico Orçamentista, ou outra função técnica correlata. 

22,50     3.960,00             

MO
Profissional com ensino médio e experiência em trabalhos comunitários 
(Mobilizador). 11,75     2.068,00             

AA
Assistente Administrativo, com nível médio de escolaridade em softwares de edição 
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações digitais. 9,15       1.610,40             

TA
Tecnico Operacional Administrativo, com nível médio de escolaridade e com 
mínimo de 8 (oito) anos de experiência na função, domínio de Word  e Excel e 
Power Point.

13,33     2.346,08             
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MT Motorista com ensino médio e com experiência superior a 3 (três) anos na função. 10,59     1.863,84             

AC
Profissional, para desenvolver atividades de campo em suporte aos demais 
profissionais de outros níveis. 6,39       1.124,64             

DC
Profissionais de nível médio na execução de serviços descritos abaixo:
Desenhista Cadista 10,97     1.930,72             

CO
Consultor com formação de nível de Mestrado, Doutorado ou PhD, do tipo Strictu 
Sensu . 154,95   27.271,20           

C1 Consultor com formação de nível de Especialização, do tipo Latu Sensu . 105,58   18.582,08           


