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Os novos servidores de nível superior e técnico em contabilidade participaram de 
um curso introdutório oferecido pelo Ministério da Saúde. O evento, organizado pela 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH) por intermédio da Coordenação de Desen-
volvimento de Pessoas (CODEP), durou cinco dias e contou com a participação de re-
presentantes das secretarias e coordenações do Ministério. Em breve, será a vez de os 
agentes administrativos do concurso de 2008 passarem por uma oficina de integração. O 
evento está previsto para acontecer no fim de agosto. Confira as fotos na intranet!

Novo servidores são acolhidos em curso introdutório
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Analista de Políticas Sociais – o Ministé-
rio contemplado com o maior número de vagas 
para a nova carreira de desenvolvimento de po-
líticas sociais foi o da Saúde: são 720  oportuni-
dades. A realização do concurso ainda depende 
de autorização do MPOG. A remuneração inicial 
pode chegar a R$ 5.406,66 e a final poderá chegar 
a R$ 10.210,87.

Instituto Evandro Chagas (IEC) – o MS 
homologou o resultado final do concurso para 
os cargos de analista de gestão, técnico e as-
sistente técnico de gestão em pesquisa e in-
vestigação biomédica. Quase 23 mil pessoas 
se inscreveram para concorrer às 392 vagas 
de nível superior e médio. A remuneração 
pode chegar a R$ 2.504,68 para os cargos de 
nível médio e R$ 13.620,02 para os cargos de 
nível superior.  

Instituto Nacional de Câncer (Inca) – Foi 
homologado, também,  o resultado final do 
concurso público para preenchimento de vagas 
e formação de cadastro reserva do Inca. Em 
breve, deve ser publicada a portaria de no-
meação para o preenchimento das 194 vagas 
já autorizadas. O MS aguarda a redistribuição 
pelo MPOG de outras 1.129 vagas e autorização 
para provimento. A remuneração chega a R$ 
9.250,23 para os cargos de nível superior e 
R$ 4.347,01 para os de nível médio. 
Informações pelo e-mail: concursos@saude.gov.br

 

Concursos Aumento para servidores do MS

O reajuste é referente ao mês de 
julho e estava previsto na lei que 
reestrutura o Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo (PGPE) e a Carreira da 
Previdência, da Saúde e do Trabalho 
(CPST). Os aumentos correspondem à 
terceira parcela do acordo assinado 
entre Governo Federal e entidades re-
presentativas dos servidores públicos 
federais. A primeira parte das melhorias 
do acordo começou em 2008 e a última 
acontecerá em 2011. Confira os valores 
na tabela. 

CPST                     JULHO 2010

PGPE                    JULHO 2010

CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO

NÍVEL                    INICIAL: R$ 2.994,01
SUPERIOR            FINAL: R$ 4.982,04

NÍVEL                    INICIAL: R$ 2.082,27
MÉDIO                  FINAL: R$ 2.645,55

PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO

NÍVEL                    FINAL: R$ 2.026,44
AUXILIAR               

NÍVEL                    INICIAL: R$ 3.156,55
SUPERIOR            FINAL: R$ 5.037,83

NÍVEL                    FINAL: R$ 2.671,61
MÉDIO               

Secretária-Executiva, Márcia Bassit, abre o curso de acolhimento Para descontrair, novos servidores participamda ginástica laboral


