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2 3UHIHLWR 0XQLFLSDO GH &RUGLOKHLUD $OWD (VWDGR GH 6DQWD &DWDULQD 6U $OFHX 0D]]LRQL QR XVR GH VXDV
DWULEXLo}HV7251$3Ò%/,&2TXHVHHQFRQWUDDEHUWR3URFHVVR6HOHWLYRGHVWLQDGRDRSURYLPHQWRGHYDJDV
HIRUPDomRGH&DGDVWURGH5HVHUYDSDUDR3RGHU3~EOLFR0XQLFLSDORTXDOUHJHUVHiSHODVLQVWUXo}HVGHVWH
(GLWDOHGHPDLVQRUPDVDWLQHQWHV

'$6',6326,d¯(635(/,0,1$5(6

23URFHVVR6HOHWLYRGHVWLQDVHDFRQWUDWDomRGHVHUYLGRUHPFDUiWHUWHPSRUiULRSDUDSUHHQFKLPHQWR
GHYDJDVH[LVWHQWHVHIRUPDomRGH&DGDVWURGH5HVHUYDQR4XDGURGH3HVVRDOGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD
$OWD 6&  GH DFRUGR FRP DV QHFHVVLGDGHV H LQWHUHVVHV GD $GPLQLVWUDomR PHGLDQWH DV FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDVQHVWH(GLWDOOHJLVODomRPXQLFLSDOHGHPDLVUHJUDVSHUWLQHQWHV

  2 SUHVHQWH (GLWDO GH 3URFHVVR 6HOHWLYR p GLVFLSOLQDGR SHOR DUW  ,; GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO /HL
&RPSOHPHQWDU0XQLFLSDO/HL&RPSOHPHQWDU0XQLFLSDOHGHPDLV/HJLVODo}HVUHODFLRQDGDV

eGHUHVSRQVDELOLGDGHGRFDQGLGDWRRFRQKHFLPHQWRGDOHJLVODomRPHQFLRQDGDQRLWHPDQWHULRUHRXWUDV
GHWHUPLQDo}HV UHIHUHQWHV DR 3URFHVVR 6HOHWLYR SDUD FHUWLILFDUVH GH TXH SRVVXL WRGDV DV FRQGLo}HV H SUp
UHTXLVLWRV SDUD SUHVWDU DV SURYDV H GRFXPHQWRV QHFHVViULRV H[LJLGRV SDUD R FDUJRIXQomR SRU RFDVLmR GD
QRPHDomRVHDSURYDGRHFRQYRFDGR

  $ LQVFULomR QR 3URFHVVR 6HOHWLYR LPSOLFDUi GHVGH ORJR D FLrQFLD H DFHLWDomR SHOR FDQGLGDWR GDV
FRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQHVWH(GLWDO

  2V GRFXPHQWRV H[LJLGRV SHODV QRUPDV GR SUHVHQWH (GLWDO UHTXHULPHQWRV H UHFXUVRV DGPLQLVWUDWLYRV
GHYHUmRVHUHQWUHJXHVUHVSHLWDGRVRVSUD]RVHFRQGLo}HV(GLWDOtFLDV

23URFHVVR6HOHWLYRVHUiUHJLGRSRUHVWH(GLWDOVXSHUYLVLRQDGRSRU&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWR
GHVLJQDGD SHOD $GPLQLVWUDomR 0XQLFLSDO QRPHDGD SHOR 'HFUHWR Q  H H[HFXWDGR HP WRGDV DV
VXDVIDVHVSHOD$OWHUQDWLYH&RQFXUVRV

  $ GLYXOJDomR RILFLDOGDV LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHVD HVWH 3URFHVVR 6HOHWLYRGDUVHi SHOD SXEOLFDomR GH
HGLWDLVQR0XUDO2ILFLDOHVLWHGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& ZZZSPFRUGLVFJRYEUEHPFRPRQR
VLWHGDHPSUHVDFRQWUDWDGDZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU

2SUD]RGHYDOLGDGHGR3URFHVVR6HOHWLYRVHUiGHDQRFRQWDQGRGDSXEOLFDomRGHVXDKRPRORJDomR
SRGHQGRVHUSURUURJDGRXPDYH]SRULJXDOSHUtRGRDFULWpULRGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDO

'$6(63(&,),&$d¯(6'26&$5*269$*$6&$5*$+25É5,$+$%,/,7$d®2(9(1&,0(172

$VYDJDVGHVWLQDPVHDRVFDUJRVIXQo}HVDEDL[RGHOLQHDGRVHGHYHUmRVHUSUHHQFKLGDVSRUFDQGLGDWRV
TXH GLVSRQKDP GRV UHTXLVLWRV H HVFRODULGDGH PtQLPD H[LJLGRV QR SUHVHQWH (GLWDO GH DFRUGR FRP R
FDUJRIXQomRDTXHSUHWHQGHPFRQFRUUHU
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$VDWULEXLo}HVGRVFDUJRVIXQo}HVVmRDVFRQVWDQWHVGR$QH[R,,GHVWH(GLWDOFRQIRUPH/HL0XQLFLSDO

2VFDQGLGDWRVSRGHUmRLQVFUHYHUVHHPDSHQDVXPDGDVVHJXLQWHVYDJDV
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$/)$%(7,=$'2
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(GXFDomR)tVLFD
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+DELOLWDomR

9HQFLPHQWR
5 

7LSRGH
3URYD

&XUVR6XSHULRUQDiUHDGHDWXDomR



(VFULWD
2EMHWLYDH
7tWXORV

K

&XUVR6XSHULRUQDiUHDGHDWXDomR



(VFULWD
2EMHWLYDH
7tWXORV

K

&XUVR6XSHULRUQDiUHDGHDWXDomR



(VFULWD
2EMHWLYDH
7tWXORV

&DGDVWURGH5HVHUYD

 ± 2 FDQGLGDWR LQVFULWR DR FDUJRIXQomR GH $JHQWH &RPXQLWiULR GH 6D~GH QRV WHUPRV GD /HL )HGHUDO
GHYHUiSUHHQFKHURVVHJXLQWHVUHTXLVLWRVSDUDRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
 ± UHVLGLU QD iUHD GD FRPXQLGDGH HP TXH DWXDU GHVGH D GDWD GD SXEOLFDomR GR HGLWDO GR 3URFHVVR
6HOHWLYR
±KDYHUFRQFOXtGRFRPDSURYHLWDPHQWRFXUVRLQWURGXWyULRGHIRUPDomRLQLFLDOHFRQWLQXDGD
±KDYHUFRQFOXtGRRHQVLQRIXQGDPHQWDO

'$69$*$6'(67,1$'$6$26&$1','$7263257$'25(6'('(),&,È1&,$

(PFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRDUWLQFLVR9,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO/HLQH'HFUHWR
Q  VmR UHVHUYDGDV DRV FDQGLGDWRV SRUWDGRUHV GH GHILFLrQFLD  GR Q~PHUR WRWDO GH YDJDV
DUUHGRQGDQGRSDUDRSUy[LPRQ~PHURLQWHLURVHJXLQWHFDVRIUDFLRQiULRGHVGHTXHDGHILFLrQFLDGHTXHVmR
SRUWDGRUHVQmRVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRFDUJRDVHUSUHHQFKLGR

3DUDFRQFRUUHUjVYDJDVGHVWLQDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDRFDQGLGDWRGHYHUi
D $VVLQDODURFDPSRGHVWLQDGRDRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDQR)RUPXOiULRGH,QVFULomR
E 3UHHQFKHURUHTXHULPHQWRFRQWLGRQR$QH[R,,,GRSUHVHQWH(GLWDO
F  $QH[DU /DXGR 0pGLFR RULJLQDO RX FySLD OHJtYHO DXWHQWLFDGD  FRP H[SUHVVD UHIHUrQFLD DR FyGLJR
FRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVLILFDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoD&,'EHPFRPRDSURYiYHOFDXVDGDGHILFLrQFLD
FXMDGDWDGHH[SHGLomRQmRVHMDVXSHULRUDGLDV
  2V GRFXPHQWRV DFLPD GHVFULWRV GHYHUmR VHU HQYLDGRV YLD 6('(; DWp R GLD  GH GH]HPEUR GH
 SDUD (PSUHVD UHVSRQViYHO SHOR 3URFHVVR 6HOHWLYR $OWHUQDWLYH &RQFXUVRV QR VHJXLQWH HQGHUHoR
$YHQLGD3DGUH$QW{QLRQ6DOD&HQWUR0DUDYLOKD 6& &(3

  $ QmRREVHUYkQFLD GR GLVSRVWR QR LWHP DQWHULRU DFDUUHWDUi D SHUGD GR GLUHLWR DR SOHLWR GDV YDJDV
UHVHUYDGDVDRVFDQGLGDWRVHPWDLVFRQGLo}HV
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2FDQGLGDWRSRUWDGRUGHGHILFLrQFLDTXHQHFHVVLWDUGHFRQGLo}HVHVSHFLDLVSDUDDUHDOL]DomRGDSURYD
GHYHUiLQIRUPDUQR)RUPXOiULRGH,QVFULomREHPFRPRQRUHTXHULPHQWRFRQVWDQWHQR$QH[R,,,GHVWH(GLWDO
2VFDQGLGDWRVVHUmRFRPXQLFDGRVDFHUFDGRGHIHULPHQWRRXQmRGRVSHGLGRVGHFRQGLo}HVHVSHFLDLV
SRU DYLVRSXEOLFDGR QR 0XUDO 2ILFLDO H VLWH GR 0XQLFtSLR GH &RUGLOKHLUD $OWD 6&  ZZZSPFRUGLVFJRYEU
EHPFRPRQRVLWHZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQRGLDGHGH]HPEURGH

  2V SRUWDGRUHV GH GHILFLrQFLD SDUWLFLSDUmR GR 3URFHVVR 6HOHWLYR HP LJXDOGDGH GH FRQGLo}HV FRP RV
GHPDLVFDQGLGDWRVQRTXHVHUHIHUHDRFRQWH~GRGDVSURYDVjDYDOLDomRDRVFULWpULRVGHDSURYDomRDRGLD
ORFDOKRUiULRGHSURYDVHjQRWDPtQLPDH[LJLGD

2VFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDQmRHVWDUmRLVHQWRVGRSDJDPHQWRGDWD[DGHLQVFULomRVDOYR
QRFDVRSUHYLVWRQRLWHPGRSUHVHQWH(GLWDO

  2 FDQGLGDWRSRUWDGRU GH GHILFLrQFLDTXH QR DWR GD LQVFULomRQmR GHFODUDU HVWD FRQGLomR QmRSRGHUi
LPSHWUDUUHFXUVRHPIDYRUGHVXDVLWXDomR

2VFDQGLGDWRVTXHFRQFRUUHUHPjVYDJDVGHVWLQDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDWHUmRVHXVQRPHV
SXEOLFDGRVQDOLVWDJHUDOGHFODVVLILFDomREHPFRPRHPOLVWDGHFODVVLILFDomRHVSHFLDO

5HVSHLWDGDDRUGHPFODVVLILFDWyULDRVFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDDSURYDGRVQHVWH3URFHVVR
6HOHWLYRSRURFDVLmRGDDGPLVVmRVHUmRVXEPHWLGRVj$YDOLDomR0pGLFDSHOR0XQLFtSLRH&RUGLOKHLUD$OWD
6&  R TXDO DYDOLDUi D FRPSDWLELOLGDGH HQWUH DV DWULEXLo}HV HVVHQFLDLV GR FDUJR H D GHILFLrQFLD GH TXH R
FDQGLGDWRpSRUWDGRUHPLWLQGR/DXGRGHSDUHFHUQRVWHUPRVGHVWH(GLWDO

6HUiHOLPLQDGRGDOLVWDGHYDJDVUHVHUYDGDVRFDQGLGDWRFXMDGHILFLrQFLDQmRVHMDFRQVWDWDGDRXVH
PRVWUH LQFRPSDWtYHO FRP R H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV GR FDUJR SDVVDQGR D FRPSRU DSHQDV D OLVWD GH
FODVVLILFDomR JHUDO FDVR HP TXH VH FRQYRFDUi R FDQGLGDWR LPHGLDWDPHQWH VHJXLQWH GH PHVPD FRQGLomR
FRPDHVWULWDREVHUYkQFLDGDRUGHPFODVVLILFDWyULD

,QH[LVWLQGRFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDDVYDJDVVHUmRSUHHQFKLGDVSHORVGHPDLVFDQGLGDWRV

'$6,16&5,d¯(6

  $V LQVFULo}HV VHUmR UHDOL]DGDV QR SHUtRGR GH  GH QRYHPEUR D  GH GH]HPEUR GH 
H[FOXVLYDPHQWHYLDLQWHUQHWDWUDYpVGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU

3DUDLQVFUHYHUVHYLDLQWHUQHWRFDQGLGDWRGHYHUi
  $FHVVDU R VLWH ZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU &RQFXUVRV HP $QGDPHQWR  H FOLFDU QR OLQN
FRUUHVSRQGHQWHDR3URFHVVR6HOHWLYRGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& 
/HUDWHQWDPHQWHR(GLWDOGH3URFHVVR6HOHWLYR
3UHHQFKHUR)RUPXOiULRGH,QVFULomRHWUDQVPLWLURVGDGRVSHODLQWHUQHW
,PSULPLURFRPSURYDQWHGHLQVFULomR
(IHWXDURSDJDPHQWRGDWD[DGHLQVFULomRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHEROHWREDQFiULRQR%DQFRGR
%UDVLO
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2VFDQGLGDWRVTXHGHVHMDUHPVHLQVFUHYHUFRPRGRDGRUHVGHVDQJXHGHYHUmRUHDOL]DUVXDVLQVFULo}HV
EHPFRPRHQWUHJDUWRGRVRVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSDUDDUHVSHFWLYDLVHQomRFRQIRUPHLWHPGRSUHVHQWH
(GLWDODWpRGLDGHQRYHPEURGH

2FDQGLGDWRGHYHUiPDQWHUR&203529$17('(,16&5,d®2HPVHXSRGHUHQHFHVVDULDPHQWH
DSUHVHQWiOR QR GLD GD SURYD MXQWDPHQWH FRP XP '2&80(172 '( ,'(17,'$'( 25,*,1$/ &20
)272
  6mR FRQVLGHUDGRV GRFXPHQWRV GH LGHQWLGDGH D &DUWHLUD 1DFLRQDO GH +DELOLWDomR FRP IRWR D
&DUWHLUDGH7UDEDOKRH3UHYLGrQFLD6RFLDOHDVFDUWHLUDVHRXFpGXODVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSHODV
6HFUHWDULDVGH6HJXUDQoD)RUoDV$UPDGDV3ROtFLD0LOLWDUH2UGHQVRX&RQVHOKRVGH&ODVVH
  1mR VHUmR DFHLWRV GRFXPHQWRV GDQLILFDGRV QmRLGHQWLILFiYHLV HRX LOHJtYHLV QHP UHSURGX]LGRV SRU
DSDUHOKRVGHID[RXVFDQQHU
  (P FDVR GH SHUGD GR FRPSURYDQWH GH LQVFULomR R FDQGLGDWR GHYHUi UHLPSULPLOR QR VLWH
ZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQDiUHDGRFDQGLGDWR

$WD[DGHLQVFULomRVHUiSDJDH[FOXVLYDPHQWHQR%DQFRGR%UDVLOHVRPHQWHDWUDYpVGHEROHWREDQFiULR
QmRVHQGRDFHLWRGHSyVLWRVHPFRQWDHWUDQVIHUrQFLDVEDQFiULDV
(PFDVRGHSHUGDRXH[WUDYLRGREROHWREDQFiULRRFDQGLGDWRGHYHUiLPSULPLUXPDVHJXQGDYLDQRVLWH
ZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQDÈUHDGR&DQGLGDWR

$HPSUHVD$OWHUQDWLYH&RQFXUVRVHR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& QmRVHUHVSRQVDELOL]DUmR
SRUVROLFLWDomRGHLQVFULomRYLDLQWHUQHWQmRUHFHELGDSRUPRWLYRGHRUGHPWpFQLFDGHFRPSXWDGRUHVIDOKDVGH
FRPXQLFDomR FRQJHVWLRQDPHQWR GDV OLQKDV EHP FRPR TXDLVTXHU RXWURV IDWRUHV TXH LPSRVVLELOLWHP D
WUDQVIHUrQFLDGHGDGRV

6RPHQWHVHUmRDFDWDGDVDVLQVFULo}HVDSyVRSDJDPHQWRGDWD[DGHLQVFULomR
  2 DJHQGDPHQWR GR SDJDPHQWR H R UHVSHFWLYR GHPRQVWUDWLYR QmR FRQVWLWXHP HOHPHQWRV
FRPSUREDWyULRVGRSDJDPHQWRGDWD[DGHLQVFULomR

6RPHQWHVHUiDGPLWLGDXPDLQVFULomRSRUFDQGLGDWR

eYHGDGDDLQVFULomRFRQGLFLRQDOH[WHPSRUkQHDYLDSRVWDOID[RXSRUTXDOTXHURXWUDYLDQmRHGLWDOtFLD

2YDORUGDWD[DGHLQVFULomRVHUiGH
(6&2/$5,'$'(
9$/25
$OIDEHWL]DGR
5
(QVLQR)XQGDPHQWDO
5
(QVLQR0pGLR
5
(QVLQR6XSHULRU
5

2FDQGLGDWRpUHVSRQViYHOSHODVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQR)RUPXOiULRGH,QVFULomRDUFDQGRFRPDV
FRQVHTXrQFLDVGHHYHQWXDLVHUURVIUDXGHVHRXRPLVV}HVEHPFRPRSHODDSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRVIRUD
GRVSUD]RVHFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSRUHVWHHGLWDO

 $VLQVFULo}HVVHUmRKRPRORJDGDVQRGLDGHGH]HPEURGHVHQGRGLYXOJDGDVQR0XUDO2ILFLDO
HQRVLWHGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& EHPFRPRQRVLWHZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU
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  2V FDQGLGDWRV TXH QmR WLYHUHP DV LQVFULo}HV KRPRORJDGDV SRGHUmR HQFDPLQKDU UHFXUVR j HPSUHVD
UHVSRQViYHO SHOR 3URFHVVR 6HOHWLYR $OWHUQDWLYH &RQFXUVRV H[FOXVLYDPHQWH DWUDYpV GR HPDLO
UHFXUVRV#DOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQRSUD]RGHHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH)RUPXOiULRGH
5HFXUVRFRQVWDQWHHP$QH[R9FRPDHVWULWDREVHUYkQFLDDRGLVSRVWRQR&DStWXORGRSUHVHQWH(GLWDO
  $ SXEOLFDomR GD KRPRORJDomR GDV LQVFULo}HV DSyV DSUHFLDomR GRV UHFXUVRV LQWHUSRVWRV VHUi
UHDOL]DGDQRGLDGHGH]HPEURGH

  2 YDORU UHIHUHQWH DR SDJDPHQWR GD WD[D GH LQVFULomR QmR VHUi GHYROYLGR VDOYR HP FDVR GH
FDQFHODPHQWRGRFHUWDPH

2VFDQGLGDWRVTXHQHFHVVLWDUHPGHFRQGLo}HVHVSHFLDLVSDUDDUHDOL]DomRGDSURYDGHYHUmRDVVLQDODU
HVWDFRQGLomRQR)RUPXOiULRGH,QVFULomRHPFDPSRHVSHFtILFRSDUDHVWDILQDOLGDGH
  $ FDQGLGDWD TXH WLYHU QHFHVVLGDGH GH DPDPHQWDU DOpP GH DVVLQDODU D FRQGLomR SUHYLVWD QR LWHP
DQWHULRU GHYHUi OHYDU DFRPSDQKDQWH PDLRU GH  DQRV R TXDO SHUPDQHFHUi HP VDOD UHVHUYDGD SDUD HVVD
ILQDOLGDGH2WHPSRGLVSHQVDGRSDUDDDPDPHQWDomRQmRVHUiDFUHVFLGRDRWHPSRQRUPDOGHUHDOL]DomRGD
SURYD
2VFDQGLGDWRVVHUmRFRPXQLFDGRVDFHUFDGRGHIHULPHQWRRXQmRGRVSHGLGRVGHFRQGLo}HVHVSHFLDLV
SRU DYLVR SXEOLFDGR QR VLWH H 0XUDO 2ILFLDO GR 0XQLFtSLR GH &RUGLOKHLUD $OWD 6&  EHP FRPR QR VLWH
ZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQRGLDGHGH]HPEURGH

  (VWmR LPSHGLGRV GH SDUWLFLSDU GHVWH 3URFHVVR 6HOHWLYR RV PHPEURV GD &RPLVVmR GH
$FRPSDQKDPHQWRGR3URFHVVR6HOHWLYRRVIXQFLRQiULRVGDHPSUHVDUHVSRQViYHOSHORFHUWDPHEHPFRPR
WHUFHLUL]DGRVGHVWDGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPDDWLYLGDGHGHH[HFXomRGHVWH&HUWDPH
  $ YHGDomR FRQVWDQWH GR LWHP DQWHULRU VH HVWHQGH DRV VHXV F{QMXJHV FRQYLYHQWHV SDLV LUPmRV H
ILOKRV
  &RQVWDWDGD HP TXDOTXHU IDVH GR 3URFHVVR 6HOHWLYR LQVFULomR GH SHVVRDV TXH WUDWDP R LWHP H
VXELWHPDQWHULRUHVHVWDVHUiLQGHIHULGDHRFDQGLGDWRVHUiHOLPLQDGRGRFHUWDPH

'$,6(1d®2'$7$;$'(,16&5,d®2

1mRKDYHUiLVHQomRWRWDORXSDUFLDOGDWD[DGHLQVFULomRVDOYRQRFDVRGHFDQGLGDWRGRDGRUGHVDQJXH
QRVWHUPRVGD/HL(VWDGXDOQqGHGHQRYHPEURGH

2VFDQGLGDWRVGRDGRUHVGHVDQJXHGHYHUmRUHDOL]DUVXDLQVFULomRSDUDR3URFHVVR6HOHWLYRDWpRGLD
GHQRYHPEURGHSURFHGHQGRGDVHJXLQWHIRUPD
$VVLQDODUHVWDFRQGLomRQR)RUPXOiULRGH,QVFULomR
3UHHQFKHUR$QH[R,9GRSUHVHQWH(GLWDO GLJLWDGRRXPDQXVFULWR 
$QH[DURFRPSURYDQWHGDVGRDo}HV
3URYLGHQFLDUIRWRFySLDVLPSOHVGRFRPSURYDQWHGHLQVFULomR
  2 $QH[R ,9 GHYLGDPHQWH SUHHQFKLGR DFRPSDQKDGR GR FRPSURYDQWH GH GRDomR EHP FRPR GD
IRWRFySLDGRFRPSURYDQWHGHLQVFULomRGHYHUmRVHUHQYLDGRV9,$6('(;DWpRGLDGHQRYHPEURGH
 GDWDGRSURWRFRORRXFDULPERGRV&RUUHLRV SDUDDHPSUHVDUHVSRQViYHOSHOR3URFHVVR6HOHWLYR
$OWHUQDWLYH&RQFXUVRVQRVHJXLQWHHQGHUHoR$YHQLGD3DGUH$QW{QLRQ6DOD&HQWUR0DUDYLOKD
6& &(3
2FRPSURYDQWHGHGRDomRH[LJLGRGHYHUiVHUIRUQHFLGRSRUHQWLGDGHFROHWRUDRILFLDORXFUHGHQFLDGDH
GLVFULPLQDURQ~PHURHDGDWDHPTXHIRUDPUHDOL]DGDVDVGRDo}HVSHORLQWHUHVVDGRQmRSRGHQGRVHULQIHULRU
DGRDo}HVDQXDLVFRQVLGHUDQGRVHRVPHVHVTXHDQWHFHGHUDPDDEHUWXUDGRSUHVHQWH(GLWDO
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  (TXLSDUDVH D GRDGRU GH VDQJXH D SHVVRD TXH LQWHJUD D $VVRFLDomR GH 'RDGRUHV H FRQWULEXL
FRPSURYDGDPHQWHSDUDHVWLPXODUGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDDGRDomR

2UHVXOWDGRGDKRPRORJDomRGDVLVHQo}HVGDWD[DGHLQVFULomRVHUiGLYXOJDGRQRGLDGHGH]HPEUR
GH
2VFDQGLGDWRVTXHWLYHUHPVHXVSHGLGRVGHLVHQomRGDWD[DGHLQVFULomRGHIHULGRVVHJXLUmRWRGDVDV
HWDSDVGRFHUWDPHGDPHVPDIRUPDTXHRVGHPDLVFDQGLGDWRVHVWDQGRXQLFDPHQWHLVHQWRVGRSDJDPHQWR
GDWD[DGHLQVFULomR
2VFDQGLGDWRVTXHWLYHUHPVHXVSHGLGRVGHLVHQomRGDWD[DGHLQVFULomRLQGHIHULGRVGHYHUmRHIHWXDUR
SDJDPHQWR GD WD[D GH LQVFULomR DWp R GLD  GH GH]HPEUR GH  VRE SHQD GH LQGHIHULPHQWR GD
LQVFULomR

  1mR KDYHUi UHFXUVR GR LQGHIHULPHQWR GH LVHQomR GD WD[D GH LQVFULomR SDUD FDQGLGDWRV GRDGRUHV GH
VDQJXH

'$3529$(6&5,7$2%-(7,9$

  $ SURYD HVFULWDREMHWLYD VHUi UHDOL]DGD QR GLD  GH MDQHLUR GH  GDV KPLQ jV KPLQ QR
&HQWURGH(GXFDomR0HGLDomRVLWRj5XD$OEHUWR0DJJLRQLVQ%DLUUR5RVD/LQGD&RUGLOKHLUD$OWD 6& 

  $ SURYD HVFULWDREMHWLYD GH FDUiWHU HOLPLQDWyULR H FODVVLILFDWyULR FRQWHUi  TXHVW}HV GR WLSR P~OWLSOD
HVFROKD VHQGR VXEGLYLGD HP FLQFR DOWHUQDWLYDV $ % & ' H ( GDV TXDLV VRPHQWH XPD GHYHUi VHU
DVVLQDODGDFRPRFRUUHWD

$SURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiFRPSRVWDGHTXHVW}HVLQpGLWDVFXMRJUDXGHGLILFXOGDGHVHMDFRPSDWtYHO
FRPRQtYHOGHHVFRODULGDGHPtQLPDH[LJLGDSDUDFDGDFDUJRIXQomRGHDFRUGRFRPRFRQWH~GRSURJUDPiWLFR
FRQVWDQWHQR$QH[R,GRSUHVHQWH(GLWDODEUDQJHQGRDVVHJXLQWHViUHDVGHFRQKHFLPHQWR

  3DUD RV FDUJRVIXQo}HV GH 3URIHVVRU GH (GXFDomR )tVLFD $WLYLGDGHV 'HVSRUWLYDV (QVLQR
)XQGDPHQWDO   +DELOLWDGR 3URIHVVRU GH *HRJUDILD  +DELOLWDGR 3URIHVVRU GH +DELOLGDGHV $UWtVWLFDV
&XOWXUDLV²$UWH (QVLQR)XQGDPHQWDO$QRVLQLFLDLV²DRDQRHILQDLVDRDQR ²+DELOLWDGR
3URIHVVRUGH,QJOrV+DELOLWDGRDSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiFRPSRVWDGH

3529$6
É5($6'(
1Ó0(52'(
9$/25325
727$/'(
&21+(&,0(172
48(67¯(6
48(67®2
321726
3URYDGH
/tQJXD3RUWXJXHVD



&RQKHFLPHQWRV
&RQKHFLPHQWRV



%iVLFRV
*HUDLV
3URYDGH
&RQWH~GRVGH
&RQKHFLPHQWRV
&RQKHFLPHQWRV



(VSHFtILFRV
(VSHFtILFRV
727$/





3DUDRVGHPDLVFDUJRVIXQo}HVDSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiFRPSRVWDGH
3529$6
É5($6'(
1Ó0(52'(
9$/25325
727$/'(
&21+(&,0(172
48(67¯(6
48(67®2
321726
3URYDGH
/tQJXD3RUWXJXHVD



&RQKHFLPHQWRV
&RQKHFLPHQWRV
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  2 &DGHUQR GH 4XHVW}HV p R HVSDoR QR TXDO R FDQGLGDWR SRGHUi GHVHQYROYHU WRGDV DV WpFQLFDV SDUD
FKHJDUjUHVSRVWDDGHTXDGDSHUPLWLQGRVHRUDELVFRHDUDVXUDHPTXDOTXHUIROKD

  2 FDQGLGDWR GHYHUi FRPSDUHFHU DR ORFDO GH SURYD FRP DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  PLQXWRV SDUD
ORFDOL]DUVXDVDODGHDFRUGRFRPRFDUJRGHVHMDGR
6+0,1263257¯(6'($&(6626(5®2)(&+$'26HQmRVHUiSHUPLWLGDDHQWUDGDGH
QHQKXPFDQGLGDWRDSyVHVWHKRUiULRILFDQGRDXWRPDWLFDPHQWHH[FOXtGRGRFHUWDPH
1mRVHUmRDSOLFDGDVSURYDVHPORFDOGDWDRXKRUiULRGLIHUHQWHGRVSUpGHWHUPLQDGRVQR(GLWDO

  2 LQJUHVVR D VDOD GH SURYDV VRPHQWH VHUi SHUPLWLGR DR FDQGLGDWR TXH DSUHVHQWDU '2&80(172
25,*,1$/'(,'(17,'$'(&20)272*5$),$H&203529$17('(,16&5,d®2
(PFDVRGHSHUGDIXUWRRXURXERGRGRFXPHQWRRULJLQDOGHLGHQWLGDGHRFDQGLGDWRGHYHUiDSUHVHQWDU
GRFXPHQWRTXHDWHVWHRUHJLVWURGDRFRUUrQFLDHPyUJmRSROLFLDOH[SHGLGRKiQRPi[LPRGLDVGDGDWDGH
UHDOL]DomRGDSURYD
  2 FDQGLGDWR TXH QmR DSUHVHQWDU GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH RULJLQDO FRP IRWRJUDILD RX R UHJLVWUR GH
RFRUUrQFLDHPyUJmRSROLFLDOHVWDUiDXWRPDWLFDPHQWHH[FOXtGRGR3URFHVVR6HOHWLYR
±2%ROHWR%DQFiULR1®2VHUYHFRPR&RPSURYDQWHGH,QVFULomR

3DUDUHDOL]DUDSURYDpLQGLFDGRDRFDQGLGDWRSRUWDUFDQHWDVHVIHURJUiILFDVGHWLQWDD]XORXSUHWD1mR
VHUmRIRUQHFLGDVFDQHWDVQRORFDO

  'XUDQWH D UHDOL]DomR GDV SURYDV p YHGDGD WRGD H TXDOTXHU FRQVXOWD D PDWHULDLV VHMDP HVWHV
HTXLSDPHQWRVHOHWU{QLFRVRXGLGiWLFRV

$VDtGDGDVDODGHSURYDFRPDHQWUHJDGR&DGHUQRGH4XHVW}HVHGR&DUWmR5HVSRVWDVRPHQWHVHUi
SHUPLWLGDGHSRLVGHWUDQVFRUULGRPLQXWRVGRLQtFLRGDPHVPD
2FDQGLGDWRSRGHUiDXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDPRPHQWDQHDPHQWHGHVGHTXHDFRPSDQKDGRSRU
XPILVFDO
1mRVHUiSHUPLWLGDDVDtGDGDVDODFRPTXDOTXHUPDWHULDOUHIHUHQWHjSURYD
1mRKDYHUiSURUURJDomRGRWHPSRQRUPDOGHSURYDSRUPRWLYRGHDIDVWDPHQWRGRFDQGLGDWR

1DSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiUHDOL]DGRSURFHVVRGHGHVLGHQWLILFDomRGHSURYDV
1mRKDYHUiLGHQWLILFDomRGRFDQGLGDWRQR&DGHUQRGH4XHVW}HV

  2V ILVFDLV GD HTXLSH GH DSOLFDomR GH SURYD H GD &RPLVVmR GH $FRPSDQKDPHQWR GR 3URFHVVR
6HOHWLYRQmRIRUQHFHUmRLQIRUPDo}HVDFHUFDGRFRQWH~GRGDSURYDHVFULWDREMHWLYD

  (P FDVR GH DQXODomR GH TXHVW}HV GD SURYD HVFULWDREMHWLYD HVWDV VHUmR FRQVLGHUDGDV FRPR
UHVSRQGLGDVFRUUHWDPHQWHSRUWRGRVRVFDQGLGDWRVSUHVHQWHV

  2V WUrV ~OWLPRV FDQGLGDWRV DR HQWUHJDUHP D SURYD GHYHUmR SHUPDQHFHU MXQWRV QD VDOD SDUD
MXQWDPHQWHFRPRVILVFDLVGHVDOD
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D FRQIHULURV&DUW}HV5HVSRVWDLGHQWLILFDUTXHVW}HVHPEUDQFRHSURFHGHUDDQXODomRGDVPHVPDVFRPXP
PDUFDWH[WRDVVLQDQGRFRPRWHVWHPXQKDVQRYHUVRGRV&DUW}HV
E DVVLQDUDIROKDDWD
F DVVLQDUHODFUDURVHQYHORSHVTXHJXDUGDUmRRV&DGHUQRVGH4XHVW}HVHRV&DUW}HV5HVSRVWD

2V&DGHUQRVGH4XHVW}HVHVWDUmRGLVSRQtYHLVQRGLDGHMDQHLURGHQRVLWHGR0XQLFtSLRGH
&RUGLOKHLUD$OWD 6& EHPFRPRQRVLWHGDHPSUHVDFRQWUDWDGDZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU
6HUiIDFXOWDGRDRFDQGLGDWRLQWHUSRUUHFXUVRFRQWUDDVTXHVW}HVGDSURYDHVFULWDREMHWLYDjHPSUHVD
UHVSRQViYHO SHOR 3URFHVVR 6HOHWLYR $OWHUQDWLYH &RQFXUVRV H[FOXVLYDPHQWH DWUDYpV GR HPDLO
UHFXUVRV#DOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU QR SUD]R GH  H  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH )RUPXOiULR GH
5HFXUVRFRQVWDQWHHP$QH[R9FRPDHVWULWDREVHUYkQFLDDRGLVSRVWRQR&DStWXORGRSUHVHQWH(GLWDOHP
HVSHFLDODRLWHP

2HQVDODPHQWRGRVFDQGLGDWRVVHUiGLYXOJDGRQRGLDGHGH]HPEURGH

6HUiDXWRPDWLFDPHQWHH[FOXtGRGR3URFHVVR6HOHWLYRRFDQGLGDWRTXH
D  FKHJDUDSyVRKRUiULRSUHYLVWRSDUDRIHFKDPHQWRGRVSRUW}HV
E  QmRDSUHVHQWDU&203529$17('(,16&5,d®2H'2&80(172'(,'(17,'$'(25,*,1$/&20
)272*5$),$QRGLDGHUHDOL]DomRGDVSURYDV
F  WUDWDUFRPGHVFRUWHVLDRVILVFDLVGHVDODRXPHPEURVGD&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWRGR3URFHVVR
6HOHWLYR
G  IRUVXUSUHHQGLGRID]HQGRTXDOTXHUWLSRGHFRQVXOWDRXXVRGHHTXLSDPHQWRHOHWU{QLFR
H  IRUIODJUDGRHPFRPXQLFDomRFRPRVGHPDLVFDQGLGDWRV
I  QmRGHYROYHUR&DGHUQRGH4XHVW}HV
J  DXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDVVHPRDFRPSDQKDPHQWRGHXPILVFDO
K  XWLOL]DUVHGHPHLRVLOtFLWRVSDUDH[HFXomRGDSURYD
L  SHUWXUEDUGHTXDOTXHUPRGRDRUGHPHH[HFXomRGRVWUDEDOKRV
M  QmRFRPSDUHFHUSDUDUHDOL]DomRGDSURYD
N  QRVGHPDLVFDVRVSUHYLVWRVQHVWH(GLWDO

'235((1&+,0(172'2&$57®25(63267$

2FDQGLGDWRUHFHEHUiMXQWDPHQWHFRPR&DGHUQRGH4XHVW}HVR&DUWmR5HVSRVWD

2&DUWmR5HVSRVWDGHYHUiVHUSUHHQFKLGRFXLGDGRVDPHQWHSHORFDQGLGDWRFRPVHX1RPH&RQFXUVR
1~PHURGD,QVFULomR'DWDGH1DVFLPHQWRDVUHVSRVWDVGR&DGHUQRGH4XHVW}HVHDVVLQDWXUD
  2 FDQGLGDWR GHYHUi SUHHQFKHU QR &DUWmR 5HVSRVWD VHX Q~PHUR GH LQVFULomR FRQIRUPH H[HPSOR
DEDL[R

1,QVFULomR H[HPSORGHQGHLQVFULomR 
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2FDQGLGDWRGHYHUiWUDQVFUHYHUQR&DUWmR5HVSRVWDVXDVUHVSRVWDVSRUTXHVWmRQDRUGHPGHj
PDUFDQGRGHDFRUGRFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQR&DGHUQRGH4XHVW}HVFRQIRUPHH[HPSORDEDL[R




2FDQGLGDWRGHYHUiSUHHQFKHUR&DUWmR5HVSRVWDFRPFDQHWDHVIHURJUiILFDGHWLQWDD]XORXSUHWD1mR
VHUmRYiOLGDVDVPDUFDo}HVIHLWDVDOiSLVRXFDQHWDGHSRQWDSRURVDRXGHFRUGLIHUHQWHGDVDQWHULRUPHQWH
PHQFLRQDGDV
2SUHHQFKLPHQWRGR&DUWmR5HVSRVWDpGHLQWHLUDUHVSRQVDELOLGDGHGRFDQGLGDWRGHYHQGRVHU
UHDOL]DGR GH DFRUGR FRP DV LQVWUXo}HV HVSHFLILFDGDV DQWHULRUPHQWH VHQGR TXH RV SUHMXt]RV DGYLQGRV GH
PDUFDo}HV IHLWDV LQFRUUHWDPHQWH WDLV FRPR GXSOD PDUFDomR PDUFDomR UDVXUDGD RX HPHQGDGD FDPSR GH
PDUFDomR QmR SUHHQFKLGR RX SUHHQFKLGR SDUFLDOPHQWH DFDUUHWDUmR D SHUGD GD SRQWXDomR GD TXHVWmR SHOR
FDQGLGDWR

  6RPHQWH VHUmR YiOLGDV DV PDUFDo}HV FRQWLGDV QR &DUWmR 5HVSRVWD TXH HVWLYHUHP GH DFRUGR FRP DV
LQVWUXo}HVGDFDSDGR&DGHUQRGH4XHVW}HV

1RV&DUW}HV5HVSRVWDTXHIRUHPFRQVWDWDGDVTXHVW}HVHPEUDQFRVHUiUHDOL]DGDDDQXODomRGDV
PHVPDVQRVWHUPRVGRLWHPGRSUHVHQWH(GLWDO

1®2VHUiIRUQHFLGRHPKLSyWHVHDOJXPDQRYR&DUWmR5HVSRVWDVDOYRQRFDVRGHHUURGHLPSUHVVmR

2&DUWmR5HVSRVWDpR~QLFRGRFXPHQWRYiOLGRSDUDDFRUUHomRGHYHQGRVHUSUHHQFKLGRFRPDWHQomR
$QmRHQWUHJDGR&DUWmR5HVSRVWDLPSOLFDUiQDDXWRPiWLFDHOLPLQDomRGRFDQGLGDWRGRFHUWDPH

(PQHQKXPDKLSyWHVHVHUiFRQVLGHUDGRR&DGHUQRGH4XHVW}HVSDUDILQVGHFRUUHomRHDWULEXLomRGD
UHVSHFWLYDSRQWXDomR

2*DEDULWR3UHOLPLQDUGDSURYDHVFULWDREMHWLYDHVWDUiGLVSRQtYHOQR0XUDO2ILFLDOHVLWHGR0XQLFtSLRGH
&RUGLOKHLUD $OWD 6&  ZZZSPFRUGLVFJRYEU EHP FRPR QR VLWH ZZZDOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEU QR GLD
GHMDQHLURGH

'$3529$'(7Ì78/26

$SURYDGHWtWXORVGHFDUiWHUFODVVLILFDWyULRVHUiDSOLFDGDDRVFDQGLGDWRVLQVFULWRVDRVFDUJRVIXQo}HV
GH3URIHVVRUGH(GXFDomR)tVLFD $WLYLGDGHV'HVSRUWLYDV(QVLQR)XQGDPHQWDO +DELOLWDGR3URIHVVRU
GH*HRJUDILD+DELOLWDGR3URIHVVRUGH+DELOLGDGHV$UWtVWLFDV&XOWXUDLV²$UWH (QVLQR)XQGDPHQWDO
$QRVLQLFLDLV²DRDQRHILQDLVDRDQR ²+DELOLWDGR3URIHVVRUGH,QJOrV+DELOLWDGR
6RPHQWHWHUmRFRPSXWDGRVRVSRQWRVUHODWLYRVjSURYDGHWtWXORVRVFDQGLGDWRVTXHREWLYHUHPDFHUWR
LJXDORXVXSHULRUDQDSURYDHVFULWDREMHWLYD

2VWtWXORVGHYHUmRVHUHQYLDGRVMXQWDPHQWHFRPR$QH[R9,GRSUHVHQWH(GLWDO9,$6('(;QRSHUtRGR
FRPSUHHQGLGR HQWUH  GH QRYHPEUR D  GH GH]HPEUR GH  GDWD GR SURWRFROR RX FDULPER GRV
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&RUUHLRV  SDUD D HPSUHVD UHVSRQViYHO SHOR 3URFHVVR 6HOHWLYR $OWHUQDWLYH &RQFXUVRV QR VHJXLQWH
HQGHUHoR$YHQLGD3DGUH$QWRQLRQ6DOD±&HQWUR0DUDYLOKD 6& &(3

6HUmRFRQVLGHUDGRVFRPRWtWXORV
7Ì78/26
32178$d®2
D &XUVRVGHDSHUIHLoRDPHQWRFDSDFLWDomRDWXDOL]DomRQDiUHDGHDWXDomR
DFDGDKRUDVGHFXUVRVUHFHEHUiDSRQWXDomRGHSRQWRVDWpROLPLWH

Pi[LPR GH  KRUDV QXP WRWDO Pi[LPR GH  SRQWRV  UHDOL]DGRV QRV

~OWLPRVDQRVTXHDQWHFHGHUDPDDEHUWXUDGRSUHVHQWH(GLWDO
*UDGXDomRHPQtYHOVXSHULRUpSUpUHTXLVLWR
DRFDUJRIXQomRQmRFRQWDUiSRQWRV
E &RPSURYDQWHGH3yV*UDGXDomRQDiUHDGHDWXDomR

F &RPSURYDQWHGH0HVWUDGRQDiUHDGHDWXDomR

G &RPSURYDQWHGH'RXWRUDGRQDiUHDGHDWXDomR


2VWtWXORVSUHYLVWRVQDVDOtQHDV³D´³E´³F´H³G´VRPHQWHSRGHUmRVHUSRQWXDGRVXPD~QLFDYH]
$VRPDGRVWtWXORVQmRSRGHUiXOWUDSDVVDUSRQWRV

3DUDILQVGHDQiOLVHHF{PSXWRGDUHVSHFWLYDSRQWXDomRQRVWHUPRVGRTXDGURFRQVWDQWHQRLWHP
VHUmR DFHLWRV 'HFODUDo}HV RX $WHVWDGRV GH &RQFOXVmR GH &XUVR GH 3yVJUDGXDomR GHVGH TXH
DFRPSDQKDGRVGRFRUUHVSRQGHQWH+LVWyULFRUHVSHLWDGDVDVGHPDLVGLVSRVLo}HVHGLWDOtFLDVFRUUHODWDV

1mRVHUmRDFHLWDVGHFODUDo}HVRXDWHVWDGRVGHIUHTXrQFLD

±2VWtWXORVREWLGRVQRH[WHULRUGHYHUmRVHUYDOLGDGRVSRULQVWLWXLomRQDFLRQDOQDIRUPDGDOHLHGHYHP
HVWDUDFRPSDQKDGRVGHWUDGXomRRILFLDOVHUHGLJLGRVHPOtQJXDHVWUDQJHLUD

 ± (QWUHJXH D UHODomR GRV WtWXORV QmR VHUmR DFHLWRV SHGLGRV GH LQFOXVmR GH GRFXPHQWRV VRE TXDOTXHU
KLSyWHVHRXDOHJDomR'RPHVPRPRGRQmRVHDGPLWLUiRVWtWXORVHQYLDGRVDSyVRSUD]RSUHYLVWRHPLWHP
GHVWH(GLWDO
 ² 1mR VHUmR SRQWXDGRV RV WtWXORV TXH YLHUHP GHVDFRPSDQKDGRV GR $QH[R 9, GHYLGDPHQWH
SUHHQFKLGR

6RPHQWHVHUmRSRQWXDGRVRVWtWXORVQDiUHDGHDWXDomRGRFDUJRHPTXHRFDQGLGDWRVHLQVFUHYHX

6RPHQWHVHUmRFRQVLGHUDGRVFRPRWtWXORVRVGLSORPDVTXHVHMDPH[SHGLGRVSRULQVWLWXLomRGHHQVLQR
FUHGHQFLDGDSHOR0(&

  2 FDQGLGDWR TXH SRVVXLU DOWHUDomR GH QRPH FDVDPHQWR VHSDUDomR HWF  GHYHUi DQH[DU FySLD GR
GRFXPHQWR FRPSUREDWyULR GD DOWHUDomR VRE SHQD GH QmR WHU SRQWXDGRV WtWXORV FRP QRPH GLIHUHQWH GD
LQVFULomRHRXLGHQWLGDGH

  1D $WD GH &ODVVLILFDomR 3UHOLPLQDU VHUi IHLWD D DSUHVHQWDomR GD SRQWXDomR GD SURYD GH WtWXORV GRV
FDQGLGDWRVTXHREWLYHUHPDFHUWRLJXDORXVXSHULRUDQDSURYDHVFULWDREMHWLYD

&RPSURYDGDHPTXDOTXHUWHPSRLUUHJXODULGDGHRXLOHJDOLGDGHQDREWHQomRGRVWtWXORVGRFDQGLGDWR
EHP FRPR HQFDPLQKDPHQWR GH XP PHVPR WtWXOR HP GXSOLFLGDGH FRP R ILP GH REWHU GXSOD SRQWXDomR R
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FDQGLGDWR WHUi DQXODGD D WRWDOLGDGH GH SRQWRV GHVWD SURYD &RPSURYDGD D FXOSD GR FDQGLGDWR HVWH VHUi
H[FOXtGRGR3URFHVVR6HOHWLYR

'$3529$35É7,&$

  $ SURYD SUiWLFD VHUi DSOLFDGD DR FDUJRIXQomR GH 2SHUDGRU GH 0iTXLQDV HP GDWD H KRUiULR D VHU
GLYXOJDGRSRU(GLWDOGH&RQYRFDomRHUHIRUoDGRQRGLDGDSURYDHVFULWDREMHWLYDQR3DUTXHGH0iTXLQDVGR
0XQLFtSLRVLWRj5XD5XJHUR'DO6DQWRVQ%DLUUR%HOD9LVWD&RUGLOKHLUD$OWD 6& 

3DUDUHDOL]DUDSURYDSUiWLFDRVFDQGLGDWRVGHYHUmRDSUHVHQWDUREULJDWRULDPHQWHR&RPSURYDQWH'H
,QVFULomRHD&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomR &1+ QDFDWHJRULDH[LJLGDFRQIRUPHLWHPGRSUHVHQWH
(GLWDOGHDFRUGRFRPDVQRUPDVGR&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLUR

2FDQGLGDWRTXHQmRDSUHVHQWDUD&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomRFRQIRUPHDFDWHJRULDH[LJLGDQHVWH
(GLWDOQmRSRGHUiUHDOL]DUDSURYDSUiWLFDHVWDQGRDXWRPDWLFDPHQWHHOLPLQDGRGRFHUWDPH

2FDQGLGDWRTXHIDOWDUDSURYDSUiWLFDHVWDUiDXWRPDWLFDPHQWHHOLPLQDGRGRFHUWDPH

2VFDQGLGDWRVVHUmRDYDOLDGRVSRURUGHPGHFKHJDGDGHYHQGRDVVLQDUDOLVWDGHSUHVHQoD

$SURYDSUiWLFDFRQVLVWLUiHPWDUHIDDVHUGHWHUPLQDGDSHORLQVWUXWRUQRPRPHQWRGDSURYDDWUDYpVGH
DYDOLDomR GHVHQYROYLGD SDUD WDO ILQDOLGDGH FRP GXUDomR Pi[LPD GH  PLQXWRV RQGH VHUmR DYDOLDGRV RV
VHJXLQWHVLWHQV
D 9HULILFDomRGDVFRQGLo}HVGDPiTXLQD
E 8WLOL]DomRGRVLWHQVHSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoD
F 3DUWLGDHSDUDGD
G +DELOLGDGHVWpFQLFDVHDSWLG}HVQDRSHUDomRGDPiTXLQD
H 2EHGLrQFLDjVVLWXDo}HVGRWUDMHWR

¬SURYDSUiWLFDVHUiDWULEXtGDQRWDGHDVHQGRDDYDOLDomRUHDOL]DGDGDVHJXLQWHIRUPD
D  2 FDQGLGDWR LQLFLDUi D SURYD FRP  SRQWRV VHQGROKH VXEWUDtGR RV SRQWRV SHUGLGRV UHODWLYRV jV IDOWDV
FRPHWLGDVGXUDQWHDUHDOL]DomRGDSURYD$SRQWXDomRILQDOGDSURYDSUiWLFDVHUiFDOFXODGDGHDFRUGRFRPD
IyUPXODDEDL[R

3RQWXDomRGD3URYD3UiWLFD  33 

VHQGR³33´DVRPDWyULDGRVSRQWRVSHUGLGRV

3DUDFDGDIDOWDFRPHWLGDSHORFDQGLGDWRVHUmRGHVFRQWDGRVRVSRQWRVFRQIRUPHGHVFULWRDVHJXLU
D IDOWDHOLPLQDWyULDUHSURYDomR
E IDOWDJUDYHSRQWRV
F IDOWDPpGLDSRQWRVH
G IDOWDOHYHSRQWR

6HUmRFRQVLGHUDGRVFODVVLILFDGRVRVFDQGLGDWRVTXHREWLYHUHPQRWDLJXDORXVXSHULRUDQD
SURYDSUiWLFD
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eDVVHJXUDGRDRVFDQGLGDWRVDLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRVQRVVHJXLQWHVFDVRVHSUD]RV
4XDQWRDRLQGHIHULPHQWRGDVLQVFULo}HVH[FHWRQRFDVRGHGRDGRUHVGHVDQJXHQRSUD]RGHGLDV
~WHLVDFRQWDUGDGDWDGHSXEOLFDomRGD+RPRORJDomRGDV,QVFULo}HV
4XDQWRDRLQGHIHULPHQWRGHFRQGLo}HVHVSHFLDLVSDUDDUHDOL]DomRGDSURYDHVFULWDREMHWLYDQRSUD]R
GHGLDV~WHLVDFRQWDUGDGDWDGHSXEOLFDomRGRPHVPR
4XDQWRjVTXHVW}HVGDSURYDHVFULWDREMHWLYDQRSUD]RGHGLDV~WHLVDFRQWDUGDGDWDGHSXEOLFDomR
GDVSURYDV
4XDQWRDR*DEDULWR3UHOLPLQDUGDVTXHVW}HVREMHWLYDVQRSUD]RGHGLDV~WHLVDFRQWDUGDGDWDGH
SXEOLFDomRGRPHVPR
4XDQWRj$WDGH&ODVVLILFDomR3UHOLPLQDUGR3URFHVVR6HOHWLYRQRSUD]RGHGLDV~WHLVDFRQWDUGD
GDWDGHSXEOLFDomRGDPHVPD
&RPUHODomRjVLQFRUUHo}HVRXLUUHJXODULGDGHVFRQVWDWDGDVQDH[HFXomRGR&HUWDPHQRSUD]RGH
GLDV~WHLVDFRQWDUGDRFRUUrQFLDGDVPHVPDV
²1mRKDYHUiUHFXUVRGDDYDOLDomRGD3URYD3UiWLFD

$LQWHUSRVLomRGRVUHFXUVRVDFLPDGHOLQHDGRVGHYHUiRFRUUHUPHGLDQWHSUHHQFKLPHQWRGR)RUPXOiULR
GH5HFXUVRSUHYLVWRQR$QH[R9GHVWH(GLWDOVHQGR
  (QFDPLQKDGR j HPSUHVD UHVSRQViYHO SHOR 3URFHVVR 6HOHWLYR $OWHUQDWLYH &RQFXUVRV
H[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGRHPDLOUHFXUVRV#DOWHUQDWLYHFRQFXUVRVFRPEUQRVSUD]RVHGLWDOtFLRV
2EULJDWRULDPHQWHLQGLYLGXDOID]HQGRVHFRQVWDUQRPHFRPSOHWRGRFDQGLGDWRQ~PHURGDLQVFULomRH
FDUJRSDUDRTXDOVHLQVFUHYHX
2VUHFXUVRVFRQWUDTXHVW}HVGDSURYDHVFULWDREMHWLYDGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVHPXPDIROKD
)RUPXOiULR SDUDFDGDTXHVWmRUHFRUULGDFRPIXQGDPHQWDomRFODUDHDPSODFRPSURYDQGRVHDVDOHJDo}HV
PHGLDQWHFLWDomRGDVIRQWHVGHSHVTXLVDSiJLQDVGHOLYURVQRPHGRVDXWRUHVELEOLRJUDILDHVSHFtILFDHQWUH
RXWURVMXQWDQGRFySLDGRVFRPSURYDQWHV

  &DVRGDDQiOLVH GRV UHFXUVRV LQWHUSRVWRV GHFRUUD D DQXODomRGHTXHVW}HV GD SURYD HVFULWDREMHWLYD
HVWDVVHUmRFRQVLGHUDGDVFRPRUHVSRQGLGDVFRUUHWDPHQWHSRUWRGRVRVFDQGLGDWRVSUHVHQWHV
6HUHVXOWDUDOWHUDomRGHJDEDULWRDVSURYDVGHWRGRVRVFDQGLGDWRVVHUmRFRUULJLGDVFRQIRUPHHVVD
DOWHUDomRHVHXUHVXOWDGRILQDOGLYXOJDGRGHDFRUGRFRPRQRYRJDEDULWR

6HUiLQGHIHULGROLPLQDUPHQWHRUHFXUVRTXHQmRHVWLYHUIXQGDPHQWDGRRXIRULQWHUSRVWRIRUDGRSUD]R
EHPFRPRDTXHOHVTXHFRQWHQKDPHUURIRUPDOHRXPDWHULDOHPVXDHODERUDomRRXSURFHGLPHQWRVTXHVHMDP
FRQWUiULRVDRGLVSRVWRQHVWH(GLWDO

1mRVHUmRDFHLWRVUHFXUVRVHQFDPLQKDGRVSRUPHLRTXHQmRVHMDRSUHYLVWRQHVWH(GLWDOEHPFRPR
VREUHSRVLo}HVGHUHFXUVRVDSUHVHQWDGDVSHORPHVPRFDQGLGDWRFRPILQDOLGDGHGHDFUHVFHQWDURXPRGLILFDUD
UHGDomRDUJXPHQWDomRRXFRPSURYDomRDRUHTXHULPHQWRDQWHULRULQGHSHQGHQWHGHYLJrQFLDGHSUD]R

'25(68/7$'2),1$/

  3DUD DWULEXLomR GD QRWD ILQDO DRV FDUJRVIXQo}HV GH 3URIHVVRU GH (GXFDomR )tVLFD $WLYLGDGHV
'HVSRUWLYDV (QVLQR )XQGDPHQWDO   +DELOLWDGR 3URIHVVRU GH *HRJUDILD  +DELOLWDGR 3URIHVVRU GH
+DELOLGDGHV$UWtVWLFDV&XOWXUDLV²$UWH (QVLQR)XQGDPHQWDO$QRVLQLFLDLV²DRDQRHILQDLVDR
DQR ²+DELOLWDGR3URIHVVRUGH,QJOrV+DELOLWDGRRUHVXOWDGRGDSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiVRPDGRD
SRQWXDomRGRVWtWXORVFRQIRUPHIyUPXODDEDL[R
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  6HUmR FRQVLGHUDGRV FODVVLILFDGRV QRV FDUJRV SUHYLVWRV QR LWHP  RV FDQGLGDWRV TXH
REWLYHUHPQRWDLJXDORXVXSHULRUDQDSURYDHVFULWDREMHWLYD

  3DUD DWULEXLomR GD QRWD ILQDO DR FDUJRIXQomR GH 2SHUDGRU GH 0iTXLQDV R UHVXOWDGR GD SURYD
HVFULWDREMHWLYDVHUiVRPDGRDSURYDSUiWLFDHGLYLGLGRSRUGRLVFRQIRUPHIyUPXODDEDL[R



 ² 6HUmR FRQVLGHUDGRV FODVVLILFDGRV QRV FDUJRV SUHYLVWRV QR LWHP  RV FDQGLGDWRV TXH
REWLYHUHP QRWD LJXDO RXVXSHULRU D QD SURYDHVFULWDREMHWLYD H QRWD LJXDO RX VXSHULRU D QD
SURYDSUiWLFD

  3DUD DWULEXLomR GD QRWD ILQDO DRV GHPDLV FDUJRVIXQo}HV R UHVXOWDGR GD SURYD HVFULWDREMHWLYD VHUi
FRPSXWDGRFRQIRUPHIyUPXODDEDL[R



 ² 6HUmR FRQVLGHUDGRV FODVVLILFDGRV QRV FDUJRV SUHYLVWRV QR LWHP  RV FDQGLGDWRV TXH
REWLYHUHPQRWDLJXDORXVXSHULRUDQDSURYDHVFULWDREMHWLYD

2FRUUHQGRHPSDWHQDQRWDILQDORGHVHPSDWHEHQHILFLDUiVXFHVVLYDPHQWHRFDQGLGDWRTXH
D REWLYHUPDLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFtILFRV
E REWLYHUPDLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGHOtQJXDSRUWXJXHVD
F WLYHUPDLRULGDGH
G VRUWHLRS~EOLFR
+DYHQGRFDQGLGDWRVFRPLGDGHLJXDORXVXSHULRUDDQRVHVWHVWHUmRSUHIHUrQFLDQDFODVVLILFDomR
VREUHRVGHPDLVHPFDVRGHHPSDWHQRVWHUPRVGRDUWSDUiJUDIR~QLFRGD/HL)HGHUDOQGH
GHRXWXEURGH

$FODVVLILFDomRILQDOGRVFDQGLGDWRVREHGHFHUiDRUGHPGHFUHVFHQWHGHQRWDVREWLGDV
²3DUDRVFDUJRVIXQo}HVGR0DJLVWpULR3~EOLFR0XQLFLSDOSULPHLUDPHQWHVHUmRFRQYRFDGRVRV
FDQGLGDWRV KDELOLWDGRV H HVJRWDQGRVH HVWHV SDVVDUmR D VHU FRQYRFDGRV RV FDQGLGDWRV QmR
KDELOLWDGRV

'$6&203(7È1&,$6

¬(PSUHVD$OWHUQDWLYH&RQFXUVRVFRPSHWHDWUDYpVGHVHXVGHSDUWDPHQWRVDFRQIHFomRGHHGLWDLV
UHFHELPHQWR GDV LQVFULo}HV H WtWXORV FRQIHUrQFLD GH GRFXPHQWRV HODERUDomR DSOLFDomR ILVFDOL]DomR
FRRUGHQDomR FRUUHomR H GHPDLV DWRV SHUWLQHQWHV DV SURYDV HPLVVmR GH DWDV H OLVWDJHQV GLYHUVDV
UHFHELPHQWRHDSUHFLDomRGHUHFXUVRVLQWHUSRVWRVGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVHPVLWHSUySULRHODERUDomRGH
GRVVLrVREUHR3URFHVVR6HOHWLYRFRPWRGRVRVDWRVGHFRUUHQWHVGHVXDDSOLFDomRSDUDDUTXLYDPHQWRSHOD
FRQWUDWDQWHSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHRFHUWDPHHDWXDomRHPFRQIRUPLGDGHFRPHVWH(GLWDOGXUDQWH
WRGRRSURFHVVDPHQWRGR3URFHVVR6HOHWLYR
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  $R 0XQLFtSLR GH &RUGLOKHLUD $OWD 6&  FRPSHWH DWUDYpV GR 3UHIHLWR 0XQLFLSDO GLVSRQLELOL]DomR GH
/HLV H GHPDLV LQIRUPDo}HV KRPRORJDomR GDV LQVFULo}HV GLYXOJDomR GRV DWRV SHUWLQHQWHV DR FHUWDPH
LQIRUPDomR DFHUFD GH LPSXJQDo}HV FRQWUD HVWH (GLWDO DVVLQDWXUD GRV HGLWDLV H GHPDLV DWRV
DFRPSDQKDPHQWRGHWRGDVDVIDVHVGRFHUWDPHHDWXDomRHPFRQIRUPLGDGHFRPHVWH(GLWDOGXUDQWHWRGRR
SURFHVVDPHQWRGR3URFHVVR6HOHWLYR

'23529,0(172

6mRUHTXLVLWRVEiVLFRVSDUDSURYLPHQWRDRFDUJRIXQomR
7HUQDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUDRXHTXLYDOHQWH
(VWDUHPSOHQRJR]RGRVGLUHLWRSROtWLFRV
(VWDUTXLWHFRPDVREULJDo}HVPLOLWDUHVHHOHLWRUDLV
7HUQtYHOGHHVFRODULGDGHFDSDFLWDomRWpFQLFDH[LJLGDSDUDRH[HUFtFLRGRFDUJR
,GDGHPtQLPDGHDQRV
$WHVWDGRGHDSWLGmRItVLFDHPHQWDOSDUDRH[HUFtFLRGRFDUJR
  $SUHVHQWDU TXDQGR VH WUDWDU GH SURILVVmR UHJXODPHQWDGD R FRPSHWHQWH UHJLVWUR GH LQVFULomR QR
UHVSHFWLYRyUJmRILVFDOL]DGRUGD3URILVVmR
  'HFODUDomR GH QmRDFXPXODomR GH FDUJRV S~EOLFRV LQFOXVLYH IXQomR FDUJR RX HPSUHJR HP
DXWDUTXLDV IXQGDo}HV S~EOLFDV HPSUHVDV S~EOLFDV VRFLHGDGHV GH HFRQRPLD PLVWD GD 8QLmR GR 'LVWULWR
)HGHUDO GRV (VWDGRV GRV 7HUULWyULRV H GRV 0XQLFtSLRV EHP FRPR GR QmRUHFHELPHQWR GH SURYHQWRV
GHFRUUHQWHVGHLQDWLYLGDGHHPFDUJRVQmRFXPXOiYHLV
  &HUWLGmR QHJDWLYD GH DQWHFHGHQWHV FULPLQDLV H[SHGLGD SHOR )RUR GD -XVWLoD (VWDGXDO GR ORFDO GH
UHVLGrQFLDGRFDQGLGDWRQRV~OWLPRVDQRV
&RPSURYDQWHGHLQVFULomRQR&DGDVWURGH3HVVRDV)tVLFDV&3)
  $WHQGHU D WRGRV RV UHTXLVLWRV GD OHJLVODomR PXQLFLSDO SHUWLQHQWH SDUD D LQYHVWLGXUD QR FDUJR RX
HPSUHJRS~EOLFR

 2VUHTXLVLWRVDFLPDGHYHUmRVHUFRPSURYDGRVSHORFDQGLGDWRVHDSURYDGRHFRQYRFDGRSDUDWRPDU
SRVVHGRFDUJR

2FDQGLGDWRGHYHUiPDQWHUVHXVGDGRVDWXDOL]DGRVQR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& 

&5212*5$0$

23URFHVVR6HOHWLYRVHJXLUiDVGDWDVHSUD]RVHVWLSXODGRVGHDFRUGRFRPRFURQRJUDPDDVHJXLU

'(6&5,d®2'$6$7,9,'$'(6
'$7$3(5Ì2'2
3HUtRGRGH,QVFULomR
GHQRYHPEURD
GHGH]HPEURGH
ÒOWLPRGLDSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRGREROHWREDQFiULR
GHGH]HPEURGH
3HUtRGRGHHQYLRGRVWtWXORV
GHQRYHPEURD
GHGH]HPEURGH
3HUtRGRGHLQVFULomRFRPLVHQomRGDWD[DGHLQVFULomR GRDGRUHV
DGHQRYHPEURGH
GHVDQJXH 
3XEOLFDomRGDUHODomRGRVFDQGLGDWRVFRPSHGLGRVGHLVHQomRGD
GHGH]HPEURGH
WD[DGHLQVFULomR
 3HUtRGR GH SDJDPHQWR GR YDORU GD WD[D GH LQVFULomR SDUD RV
DGHGH]HPEURGH
FDQGLGDWRVTXHWLYHUDPRSHGLGRGHLVHQomRLQGHIHULGR
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3XEOLFDomRGDKRPRORJDomRGDVLQVFULo}HV
'LYXOJDomRGRVSHGLGRVGHFRQGLo}HVHVSHFLDLVSDUDUHDOL]DomRGD
SURYDHVFULWDREMHWLYD
3UD]RSDUDLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRTXDQWRDQmRKRPRORJDomRGDV
LQVFULo}HVHLQGHIHULPHQWRGRVSHGLGRVGHFRQGLo}HVHVSHFLDLV
3XEOLFDomRGDKRPRORJDomRGDVLQVFULo}HVDSyVDSUHFLDomRGRV
UHFXUVRV
'LYXOJDomRGR(QVDODPHQWRGRVFDQGLGDWRV
3URYDHVFULWDREMHWLYD
3URYDSUiWLFD
'LYXOJDomRGR*DEDULWR3UHOLPLQDUHGDVSURYDVHVFULWDVREMHWLYDV
3UD]RSDUDLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRFRQWUDR*DEDULWR3UHOLPLQDUH
TXHVW}HVGDVSURYDVHVFULWDVREMHWLYDV
'LYXOJDomRGR*DEDULWR'HILQLWLYR
'LYXOJDomRGD$WDGH&ODVVLILFDomR3UHOLPLQDU
3UD]RSDUDLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRFRQWUDD$WDGH&ODVVLILFDomR
3UHOLPLQDU
'LYXOJDomRGD$WDGH&ODVVLILFDomR)LQDO
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GHGH]HPEURGH
GHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGH
GHGH]HPEURGH
GHGH]HPEURGH
GHMDQHLURGH
'LYXOJDGRDWUDYpVGH
(GLWDOGH&RQYRFDomR
GHMDQHLURGH
HGHMDQHLURGH
GHMDQHLURGH
GHMDQHLURGH
HGHMDQHLURGH

GHMDQHLURGH

  2 FURQRJUDPD DFLPD SRGHUi VRIUHU DOWHUDo}HV GHSHQGHQGR GR Q~PHUR GH LQVFULWRV GR Q~PHUR GH
UHFXUVRVLQWHPSpULHVHSRUGHFLVmRGD&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWRGR3URFHVVR6HOHWLYRHGDHPSUHVD
$OWHUQDWLYH&RQFXUVRV

'$6',6326,d¯(6),1$,6

2VFDVRVRPLVVRVQHVWH(GLWDOVHUmRUHVROYLGRVFRQIRUPHDVQRUPDVGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR

  )LFD HOHLWR R IRUR GD &RPDUFD GH &KDSHFy 6&  SDUD GLULPLU TXDLVTXHU TXHVW}HV HP UHODomR DR
SUHVHQWHFHUWDPH

$SyVDGLYXOJDomRGD$WDGH&ODVVLILFDomR)LQDOGR3URFHVVR6HOHWLYRDHPSUHVD&RQWUDWDGDHQWUHJDUi
DR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& WRGRVRVUHJLVWURVHVFULWRVRULJLQDLVJHUDGRVQRFHUWDPH ILFKDVGH
LQVFULomRWtWXORVFDGHUQRVGHTXHVW}HVGDSURYDHVFULWDREMHWLYDOLVWDVGHSUHVHQoDWHUPRVGHDEHUWXUDGH
PDORWHVGHSURYDVWHUPRVGHODFUHGHHQYHORSHVDWDVGHRFRUUrQFLDVSRUVDODSURYDVSUiWLFDVUHFXUVRVH
FDUW}HVUHVSRVWD 

)D]HPSDUWHGHVWH(GLWDO
$QH[R,&RQWH~GR3URJUDPiWLFR
$QH[R,,$WULEXLo}HVGRV&DUJRV)XQo}HV

$QH[R,,,)RUPXOiULRGH5HTXHULPHQWRGH9DJDSDUD&DQGLGDWRV3RUWDGRUHVGH'HILFLrQFLD
$QH[R,9)RUPXOiULRSDUD5HTXHULPHQWRGH,VHQomRGD7D[DGH,QVFULomR
$QH[R9)RUPXOiULRGH5HFXUVR
$QH[R9,)RUPXOiULRGH7tWXORV

(VWH(GLWDOHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomR
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0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& GHQRYHPEURGH





$/&(80$==,21,
3UHIHLWR0XQLFLSDO





.É7,$$1$','20È1,&2
3UHVGD&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWR

(VWH(GLWDOVHHQFRQWUDH[DPLQDGRH
DSURYDGRSRUHVWD$VVHVVRULD-XUtGLFD

(PBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$VVHVVRU-XUtGLFR
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(ALTERADO CONFORME ERRATA N.º 01)
CONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADO
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, acentuação
gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e
feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal.
Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo,
antônimo. Alfabeto. Vogais. Consoantes. Maiúsculas e minúsculas. Aumentativo e diminutivo.
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, acentuação
gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e
feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal.
Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo,
antônimo. Alfabeto. Vogais. Consoantes. Maiúsculas e minúsculas. Aumentativo e diminutivo.
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos
coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação,
uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch,
ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome,
preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e
figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras
e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação,
denotação. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato).
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo
ortográfico.
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e
mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras,
artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões,
conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva
e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica:
relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos,
figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros
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consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos
dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico.
CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES)
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e
do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com
economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes,
inovações tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Legislação (para todos os cargos/funções):
Constituição Federal (Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Organização
do Estado; Da Organização dos Poderes). Estatuto dos Servidores do Município de Cordilheira Alta (SC).
Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta (SC).
- Auxiliar de Serviços Gerais:
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a
serem desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Produtos apropriados para limpeza de: pisos,
paredes, vasos sanitários, azulejos, entre outros. Limpeza interna e externa de prédios, banheiros,
laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. Relacionamento humano no trabalho. Noções
básicas de qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade
no serviço público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios.
Noções básicas de segurança no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo. Noções de
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. Primeiros socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras.
Trabalhos de cozinha. Noções básicas de informática. Atribuições do cargo.
- Operador de Máquinas:
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização
de trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente.
Cargas Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração,
sistema elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva.
Equipamentos obrigatórios. Conservação e limpeza da máquina. Direção econômica. Segurança. Simbologia.
Conhecimento das máquinas (patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo.
- Agente Comunitário de Saúde:
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências. Portaria GM nº 648/2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a
Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários
de Saúde (PACS). Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF.
Sistemas Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância
sanitária, epidemiológica e ambiental). Política Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico de
Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: vetores,
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vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O Agente comunitário inserido nos Programas
Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS. Atenção a saúde da mulher, da
criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de biossegurança.
Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação compulsória. Educação em saúde e
acolhimento na Estratégia Saúde da Família. Noções básicas de informática. Atribuições do cargo.
- Técnico de Apoio Administrativo:
Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). Lei nº
5.172/1966 (Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis
à União, Estados e Municípios). Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública. Administração
Direta e Indireta. Poderes Administrativos. Controle da Administração. Atos Administrativos. Processo
Administrativo. Licitações. Serviços Públicos. Bens Públicos. Intervenção do Estado na Propriedade.
Servidores Públicos. Mandado de Segurança e outras ações. Direito Constitucional: Princípios Fundamentais.
Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Direitos Sociais. Direitos
Políticos. Organização do Estado. Organização dos Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Tributação e
Orçamento. Documentos Oficiais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando,
circular, ordem de serviço, exposição de motivos, portaria, parecer, carta, etc). Noções básicas de
informática. Atribuições do cargo.
- Enfermeiro:
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Enfermagem: conceito,
objetivos, fundamentos, categorias e atribuições. Noções de anatomia e fisiologia. Esterilização, desinfecção,
assepsia e antissepsia. Técnicas e procedimentos: aferição de altura e peso, lavagem das mãos, curativos,
sondagem nasogástrica, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Conhecimento sobre as
principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de
chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite,
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e
circulatório. Saúde da criança. Saúde da mulher. Saúde do Adulto. Saúde do idoso. Aleitamento materno.
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva. Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e
saúde pública e coletiva. Doenças de notificação compulsória. Calendário de vacinação. Noções de trabalho
em equipe. Programa Saúde da Família (PSF). Código de ética profissional. Epidemiologia: coeficientes e
indicadores de saúde mais utilizados. Administração em Enfermagem: instrumentos administrativos (manuais,
regimentos, normas e rotinas do serviço de enfermagem). Estrutura organizacional e os serviços de
enfermagem. Funções Administrativas (planejamento, organização, coordenação e controle). Noções básicas
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Farmacêutico:
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
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área da saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Química de
compostos heterocíclicos farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção
eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas analíticas utilizadas no estudo de compatibilidade de
fármacos; tecnologia de fabricação de produtos farmacêuticos, líquidos, semi-sólidos, sólidos orais, produtos
estéreis e produtos cosméticos; Desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas; Análise Farmacêutica
- Critérios analíticos para avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e
grupos químicos, análise de grupos funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e
aplicações dos processos volumétricos de neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matériasprimas e de formas farmacêuticas. Metodologias analíticas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria,
Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)
cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; Titulações de neutralização, oxi-redução e
precipitação; Técnicas de amostragem e estatística aplicada à análise química de medicamentos; e Boas
Práticas de Armazenamento e Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de substâncias químicas e
biológicas, segurança no preparo de soluções e meios de cultura e produtos biológicos ou químicos. Descarte
de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes. Conhecimento de Logística
Farmacotécnica - Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e colírios;
formas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós,
comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e
colóides; formas farmacêuticas líquidas para uso oral; formas farmacêuticas para uso tópico: pastas,
pomadas, cremes, ungüentos. Farmacologia - vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia
do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos,
analgésicos, antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos,
antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia Hospitalar
- Estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso
hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico,
indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos
controlados, controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de
gestão em farmácia hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da
Saúde. Terapêutica anti-retroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em
adultos, principais interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade.
Legislação Farmacêutica, Código de Ética, Leis, Portarias e RDCs. Noções básicas de informática.
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Educação Física (Atividades Desportivas Ensino Fundamental) – Habilitado e Não
Habilitado:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. A importância social da
Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física
no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino
aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da
Educação Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de
Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e transformação didático
pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros de
urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes:
atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, técnicas e táticas,
regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura
popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal.
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Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os
esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Noções básicas de informática.
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Geografia – Habilitado e Não Habilitado:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Cultura afro-brasileira e indígena. A evolução do pensamento geográfico e
os novos paradigmas de ciência. As fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da economia
na geografia: os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade.
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. Geopolítica da
globalização: organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades. Metodologia do ensino e
aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro
didático na geografia; Ensino e pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem cartográfica. A cartografia
nos diversos níveis de ensino. Orientação, localização e representação da terra. A divisão política,
administrativa e o planejamento do território brasileiro. As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos
demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento sócioeconômico. População: distribuição geográfica, estrutura, migrações. O processo de industrialização e a
urbanização brasileira e as consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as
transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, território e nação: A
produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional.
Organizações e blocos econômicos. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo
vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento
global. Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão ambiental no
Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e turismo no ensino da geografia.
Noções básicas de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Habilidades Artísticas Culturais – Arte (Ensino Fundamental - Anos iniciais – 1º ao 5º
ano e finais 6º ao 9º ano) – Habilitado e Não Habilitado:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino
das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino
das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino
de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de música. Música e sociedade. A
diversidade cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e
Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do
Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como
produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do
teatro na Educação Básica. Contribuições de: Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold,
Grotowski, Eugênio de Barba e José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações
aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular,
folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem
seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Principais artistas plásticos da história.
Noções básicas de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
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- Professor de Inglês – Habilitado e Não Habilitado:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da língua
estrangeira moderna. O ensino de língua para a comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês.
Construção da leitura e escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da
língua inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto. Preposições.
Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e
interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural.
Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia. Noções básicas de informática. Atribuições do cargo. Atualidades
Profissionais.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES
(ALTERADO CONFORME ERRATA N.º 01)
1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1.1.Carga horária semanal: 40 horas
1.2.Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
1.3.Habilitação para exercício do cargo: 4ª série do ensino fundamental.
1.4 Descrição das atribuições:
a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
b) Realizar o cuidado em saúde da população, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio
e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário;
c) Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
d) Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção
de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas e de vigilância à saúde;
e) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
f) Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
g) Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
h) Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis;
i) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;
j) Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações inter-setoriais com a
equipe, sob coordenação da SMS;
k) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica;
l) Participar das atividades de educação permanente;
m) Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
n) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população, considerando as
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou
coletividade;
o) Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da
saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
p) Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados;
q) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
r) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;
s) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de
acordo com as necessidades definidas pela equipe;
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t) Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da
malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002;
u) Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão nos programas e
projetos a serem implantados pelas secretarias.
2. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
2.1. Carga horária semanal: 40 horas
2.2. Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
2.3. Habilitação para exercício do cargo: alfabetizado
2.4. Descrição das atribuições:
a) Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão.
b) Executar trabalhos braçais;
c) Executar serviços de calçamento, construção e consertos das edificações.
d) Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus
veículos.
e) Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação das
máquinas.
f) Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer
outras relativas à segurança do órgão.
g) Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos.
h) Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa.
i) Requisitar material necessário aos serviços.
j) Processar cópia de documentos.
k) Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do
órgão.
l) Receber e transmitir mensagens.
m) Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão.
n) Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas.
o) Relatar as anormalidades verificadas.
p) Atender telefone e transmitir ligações.
q) Atender usuários da Biblioteca.
r) Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão nos programas e
projetos a serem implantados pelas secretarias.
3. OPERADOR DE MÁQUINAS
3.1 Carga horária semanal: 40 horas
3.2 Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
3.3 Habilitação para exercício do cargo: alfabetizado, com experiência na área de atuação e portador da
carteira nacional de habilitação profissional.
3.4 Descrição das atribuições:
a) Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina;
b) Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade;
c) Dirigir máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, motoniveladora, tratores, pás
carregadeiras, retro-escavadeiras e similares;
d) Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob sua
responsabilidade;
e) Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral;
Página | 2

f) Proceder ao mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga
horária;
g) Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação de acordo com o Código Nacional de Trânsito e a
documentação da máquina;
h) Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências;
i) Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão nos programas e
projetos a serem implantados pelas secretarias.
4. TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
4.1 Carga horária semanal: 40 horas
4.2 Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
4.3 Habilitação para exercício do cargo: Portador de certificado de nível médio.
4.4 Descrição das atribuições:
a) Acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão;
b) Acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão;
c) Emitir empenhos de despesas, ordens bancárias e cheques;
d) Efetuar balanço e balancete;
e) Elaborar termo de conferência de caixa e demonstração de saldo;
f) Registrar todos os bens e valores existentes nos órgãos públicos;
g) Providenciar a guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos competentes;
h) Conferir boletins de caixa;
i) Elaborar guias de recolhimento, ordens de pagamento e rescisão de contrato de trabalho;
j) Coordenar e controlar as prestações de contas de responsáveis por valores de dinheiro;
k) Fiscalizar, controlar e codificar as entradas e saídas de materiais do almoxarifado, bem como os
bensadquiridos ou baixados para doação, permuta ou transferência;
l) Inventariar anualmente, o material e os bens móveis pertencentes ao órgão;
m) Expedir, termos de responsabilidade referente a bens móveis e imóveis de caráter permanente;
n) Organizar e manter atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis do órgão;
o) Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários;
p) Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre
assuntos do órgão;
q) Elaborar minutas de contratos em geral;
r) Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação de editais e outras
tarefas correlatas;
s) Fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos registros em
geral;
t) Colaborar na redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou normas do órgão;
u) Expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência em geral;
v) Preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão;
w) Realizar registros em geral;
x) Secretariar autoridades de hierarquia superior, taquigrafando, redigindo expedientes relacionados com as
suas atividades;
y) Providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos;
z) Colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos de ação;
aa) Acompanhar ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos;
bb) Estudar e propor normas para administração de material;
cc) Proceder à revisão, elaboração do processamento das folhas de pagamento, registro das certidões e dos
atos oficiais relativos aos servidores;
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dd) Coordenar, controlar, e executar os processos licitatórios;
ee) Providenciar material de expediente;
ff) Efetuar a entrega de resultados de exames e manter organizado seu arquivo de cópias;
gg) Manter registro de ligações a longa distância;
hh) Receber e transmitir mensagens pelo telefone;
ii) Atender usuários de biblioteca;
jj) Operar aparelhos de processamento de dados e outros equipamentos eletrônicos;
kk) Operar sistemas de computação;
ll) Atuar na área de vigilância sanitária em geral, no cumprimento dos regulamentos municipais, estaduais e
federais;
mm) Prestar assistência aos munícipes e estabelecimentos comerciais quanto às normas de vigilância e
saúde ambiental;
nn) Preparar as amostras de alimento para análise;
oo) Executar todas as atividades inerentes ao cargo, no cumprimento dos preceitos legais.
pp) Executar outras tarefas afins, de acordo com os programas e projetos a serem implantados pelas
secretarias.
5. ENFERMEIRO
5.1 Carga horária semanal: 16 horas
5.2 Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
5.3 Habilitação para exercício do cargo: ensino superior específico na área de atuação, com registro no órgão
fiscalizador da profissão.
5.4 Descrição das atribuições:
a) Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde;
b) Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas pela
Instituição;
c) Formular normas e diretrizes específicas de enfermagem;
d) Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na Instituição;
e) Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem;
f) Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais;
g) Prestar assessoria quando solicitado;
h) Desenvolver educação continuada de acordo com as necessidades identificadas;
i) Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada;
j) Participar do planejamento e prestar assistência em situações de emergência e de calamidade pública,
quando solicitado;
k) Elaborar e executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem de acordo com
as necessidades da Instituição;
l) Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida;
m) Fazer notificação de doenças transmissíveis;
n) Participar das atividades de vigilância epidemiológica;
o) Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família e à
comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
p) Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e prevenção da
saúde;
q) Participar de programas de saúde desenvolvidas pela comunidade;
r) Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos;
s) Elaborar informes técnicos para divulgação;
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t) Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da Instituição em todos os níveis
de atuação;
u) Executar outras tarefas afins e nos programas e projetos a serem implantados pelas secretarias.
6. FARMACÊUTICO
6.1 Carga horária semanal: 40 horas
6.2 Condições para ingresso: concurso de provas (escrita ou escrita e prática)
6.3 Habilitação para exercício do cargo: ensino superior específico na área de atuação, com registro no órgão
fiscalizador da profissão
6.4 Descrição das atribuições:
a) Aviar, classificar e arquivar receitas;
b) Redigir saída de medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio;
c) Apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em estoque;
d) Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de entorpecentes e
equiparados;
e) Adquirir e controlar estoque de medicação clínica principalmente psiquiátrica de entorpecentes e
equiparados;
f) Cadastrar informações sobre unidades de distribuição de medicamentos e vacinas;
g) Supervisionar e assessorar a análise física e química de embalagens, recipientes e invólucro dos
medicamentos a fim de evitar que os mesmos alterem suas características farmacodinâmicas;
h) Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica a fim de servirem de subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
outros;
i) Coordenar, supervisionar ou executar todas as etapas de realização dos trabalhos de análises clínicas,
análises bromatológicas, ou determinações laboratoriais relacionadas com sua área de competências;
j) Orientar, supervisionar e dar assistência aos técnicos e auxiliares de laboratório na execução de suas
atividades;
k) Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como orientar a sua correta
utilização;
l) Assinar todos os documentos elaborados nos laboratórios;
m) Articular-se com a chefia da unidade, visando o bom desempenho das atividades laboratoriais, e o bom
relacionamento de pessoal;
n) Executar outras tarefas afins e nos programas e projetos a serem implantados pelas secretarias.
7. PROFESSOR
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos;
d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
e) Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional;
f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
g) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mutuo e de relações que
conduzam a aprendizagem;
h) Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável a eficiência da obra
educativa;
i) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente a execução da programação,
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frequência e aproveitamento dos alunos;
j) Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola;
k) Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos
superiores e Legislação federal, estadual e municipal.
l) Participar das reuniões pedagógicas, dias de estudo, conselhos de classe, assembleias e demais
atividades organizadas pela escola e/ou pela Secretaria municipal de educação e/ou pela Administração
Municipal.
m) Desempenhar outras tarefas afins determinadas por seus superiores.
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