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Documento para envio ao sindicato: 
 
C) DO ENQUADRAMENTO DOS EMPREGADOS DO QUADRO PERMANETE NAS 
MATRIZES SALARIAS DA LEI 13.253/2009 
 
CLÁUSULA 01ª – ENQUADRAMENTO 
O BADESUL enquadrará todos os empregados admitidos a partir de 
01/07/2010, com base nos critérios estabelecidos no Anexo I deste Acordo 
Coletivo e mediante termo de adesão individual. 
 
Os documentos necessários ao enquadramento deverão ser entregues ao 
BADESUL pelos empregados em até 30 dias após a assinatura deste acordo e a 
análise e operacionalização do enquadramento será realizada em até 60 dias 
após a data de entrega da documentação. 
 
Após o prazo de entrega da documentação, não serão aceitos documentos para 
estes fins e não caberão reanálises por ausência de documentação no prazo 
aqui acordado. 
 
CLÁUSULA 02ª – DO BÔNUS 
Os empregados aderentes farão jus ao bônus indenizatório para fins de 
incentivo à adesão no montante líquido de R$ 10.000,00 (dez mil) mais 03 
(três) vezes o valor da remuneração base após o reenquadramento, em parcela 
única, a serem pagos na mesma forma do pagamento dos salários até 
31/12/2022. 
 
CLÁUSULA 03ª – DOS NÃO ADERENTES 
Os empregados não aderentes ao presente acordo permanecerão no 
Nível/Grau em que se encontram na matriz salarial na data de 01/9/2022 e 
participarão normalmente das rodadas de promoções subsequentes. 
 
 

 
Porto Alegre, ___ de setembro de 2022. 

 
 
 

Diretoria 2022/2024 
BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A – 

AGENCIA DE FOMENTO RS 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 
PORTO ALEGRE E REGIÃO 
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ANEXO I 
 

Da aplicação da curva de maturidade 
ENQUADRAMENTO 

 

 

O BADESUL aplicará para todos os seus empregados na data de 01/10/2022, os 

critérios de enquadramento da curva de maturidade descritos abaixo. 

 

CLÁUSULA 01ª – A mensuração do histórico profissional dos empregados 

integrantes da CATEGORIA FUNCIONAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – 

EMPREGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO será realizada mediante 

análise dos documentos comprobatórios dos históricos profissionais, sendo 

atribuídos pontos para cada um dos fatores conforme as Escalas Quantitativas 

abaixo. O resultado da soma dos pontos dos quatro fatores, (I) FORMAÇÃO, (II) 

EXPERIÊNCIA, (III) CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E (IV) 

APERFEIÇOAMENTO determinará uma pontuação total que será utilizada para a 

localização do Nível/Grau que corresponderá ao valor da remuneração na matriz 

salarial. 

 

I – Primeiro Fator – Formação: refere-se ao conhecimento formal do profissional 

relacionado ao tempo que adquiriu tal conhecimento. A partir da formação mínima 

exigida para esta categoria funcional (graduação) e os cursos de pós-graduação em 

nível de especialização realizados até a data da admissão, cuja análise e 

enquadramento seguem os seguintes critérios: 

a) Considerar como enquadramento básico o 3º (terceiro) grau completo e os 

anos decorridos de sua conclusão; 

b) A formação em mais de um curso superior – 3º (terceiro) grau, relacionada a 

área de atuação do técnico em desenvolvimento, será acrescida de 30% a 

cada curso, até o limite de pontos previsto na coluna correspondente; 

c) Pós-graduação em nível de especialização (doutorado, mestrado, pós-

graduação ou curso de extensão com mais 360 horas-aula): relacionado com 

a área de atuação do técnico, influenciará na movimentação da pontuação de 

acordo com os anos decorridos de sua conclusão. Formação em mais de um 

curso da categoria acima, relacionado com a área de atuação do técnico será 

acrescida de 30% a cada curso. Os pontos serão limitados ao total previsto 

nas colunas respectivas de especialização. O documento hábil para a 

comprovação da graduação e da pós-graduação deverá ser o certificado de 

conclusão. 
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Fator I – Formação 

Degrau Tempo Graduação Especialização 

1 1 ano 98,00 17,99 

2 2 anos 101,23 20,07 

3 3 anos 104,57 22,39 

4 4 anos 108,02 24,99 

5 5 anos 111,58 27,88 

6 6 anos 115,25 31,10 

7 7 anos 119,05 34,70 

8 8 anos 122,97 38,72 

9 9 anos 127,02 43,20 

10 10 anos 131,21 48,20 

11 11 anos 135,53 53,78 

12 12 anos 140,00 60,00 

Total: 200 pontos. 

 

II – Segundo Fator – Experiência: refere-se a experiência profissional dentro do 

ramo específico de atuação e/ou afins, que tragam maturação profissional através 

dos anos de trabalhos práticos, compreendendo, ainda, todos aqueles 

conhecimentos adquiridos anteriormente e/ou fora da atual área de atuação, que 

capacitam o profissional a reagir adequadamente aos desafios da função, cuja 

análise e enquadramento segue os seguintes critérios. 

a) Experiência Básica: refere-se ao tempo de experiência obtido através do 

histórico profissional desde o início da carreira; 

b) Experiência especializada: será considerada a experiência, dentro ou fora 

da organização, mas que as atividades desenvolvidas tenham correlação com 

a formação exigida para o emprego ou com a atividade desenvolvida pelo 

BADESUL (instituição financeira). O tempo mínimo de envolvimento para 

considerar uma experiência para efeitos de computação de degraus, deverá 

ser de, no mínimo, 6 (seis) meses. 

 

Fator II - Experiência 

Degrau Tempo Básica Especializada 

1 de 6 meses a 1 ano 9,74 7,35 

2 de 1 a 3 anos 11,90 8,78 

3 de 3 a 5 anos 14,53 10,48 

4 de 5 a 7 anos 17,74 12,51 

5 de 7 a 9 anos 21,67 14,94 

6 de 9 a 11 anos 26,46 17,84 

7 de 11 a 13 anos 32,31 21,30 

8 de 13 a 15 anos 39,45 25,43 

9 de 15 a 17 anos 48,17 30,36 
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10 de 17 a 19 anos 58,82 36,25 

11 de 19 a 21 anos 71,83 43,28 

12 de 21 a 23 anos 87,71 51,67 

13 de 23 a 25 anos 107,10 61,69 

14 de 25 a 27 anos 130,78 73,66 

15 de 27 a 29 anos 159,692 87,94 

16 de 30 em diante 195,00 105,00 

Total: 300 pontos. 

 

III – Terceiro Fator – Conhecimento da Organização: refere-se ao tempo de 

serviço do empregado que lhe permite o conhecimento da organização, sua 

estrutura/peculiaridade e serve de base para o desenvolvimento de sua atividade de 

forma adequada a realidade e cultura organizacional, cuja análise e enquadramento 

seguem os seguintes critérios: 

a) Conhecimento da Organização Básico: considerar para efeito de 

computação deste critério o tempo transcorrido desde a admissão no 

emprego para técnico em desenvolvimento. 

b) Conhecimento Enriquecido: considerar para efeito de computação deste 

critério o tempo de exercício de Funções Comissionadas a partir da admissão 

no emprego para técnico em desenvolvimento. 

 

Fator III – Conhecimento da Organização 

Degrau Tempo Básica Enriquecido 

1 de 6 meses a 1 ano 12,24 5,25 

2 de 1 a 3 anos 14,95 6,41 

3 de 3 a 5 anos 18,26 7,83 

4 de 5 a 7 anos 22,29 9,56 

5 de 7 a 9 anos 27,22 11,68 

6 de 9 a 11 anos 33,24 14,26 

7 de 11 a 13 anos 40,59 17,41 

8 de 13 a 15 anos 49,56 21,25 

9 de 15 a 17 anos 60,52 25,95 

10 de 17 a 19 anos 73,90 31,69 

11 de 19 a 21 anos 90,24 38,69 

12 de 21 a 23 anos 110,19 47,24 

13 de 23 a 25 anos 134,56 57,68 

14 de 25 a 27 anos 164,31 70,43 

15 de 27 a 29 anos 200,64 85,99 

16 de 30 em diante 245,00 105,00 

Total: 350 pontos. 

IV – Quarto Fator – Aperfeiçoamento: refere-se aos aperfeiçoamentos realizados 

afins com a área de atuação e/ou especialização do empregado a partir da sua 
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admissão no emprego para técnico em desenvolvimento, representados por uma 

série de aulas sobre um tema ou sobre vários temas conexos.  

Neste momento de ENQUADRAMENTO, o fator APERFEIÇOAMENTO será 

considerado o número de promoções que o empregado já possui e 

preservados seus avanços na matriz salarial, ou seja, após a verificação dos 

03 (três) fatores iniciais, será apurado quantas promoções o empregado teve 

e este será o número de graus a ser computado para o empregado, sendo a 

posição final após estes avanços que será considerada para fins de 

remuneração. 

V – Quadro de localização dos Níveis/Graus (pontuação máxima por 

nível/padrão): 

Pontuação e Quadro de lotação por Nível Padrão 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

QUADRO 
LOTAÇÃO 

NÍVEIS 
/ Grau 

1 2 3 4 5 

Técnico de 
Nível 

Superior 

26 I 89 95 102 110 118 

20 II 127 136 146 156 168 

20 III 180 193 207 222 238 

20 IV 256 274 294 316 339 

18 V 364 390 418 449 482 

18 VI 517 554 595 638 685 

10 VII 735 788 846 907 1000 

Total de Empregos: 132 

 

 

CLÁUSULA 02ª – A mensuração do histórico profissional dos empregados 

integrantes da CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE TÉCNICO DE NÍVEL 

MÉDIO será realizada mediante análise dos documentos comprobatórios dos 

históricos profissionais, sendo atribuídos pontos para cada um dos fatores conforme 

as Escalas Quantitativas abaixo. O resultado da soma dos pontos dos quatro fatores, 

(I) FORMAÇÃO, (II) EXPERIÊNCIA, (III) CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E 

(IV) APERFEIÇOAMENTO determinará uma pontuação total que será utilizada para 

a localização do Nível/Grau que corresponderá ao valor da remuneração na matriz 

salarial. 

 

I – Primeiro Fator – Formação: refere-se ao conhecimento formal do profissional 

relacionado ao tempo que adquiriu tal conhecimento. A partir da formação mínima 

exigida para esta categoria funcional (Ensino Médio/2º grau) e os cursos de 
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graduação realizados até a data da admissão, cuja análise e enquadramento 

seguem os seguintes critérios: 

a) Considerar como enquadramento básico o Ensino Médio/2º grau completo e 

os anos decorridos de sua conclusão; 

b) Graduação: a graduação em nível superior influenciará na movimentação da 

pontuação de acordo com os anos decorridos de sua conclusão. 

c) Formação em mais de um curso da categoria acima, relacionado com a área 

de atuação do assistente técnico será acrescida de 30% a cada curso. Os 

pontos serão limitados ao total previsto nas colunas respectivas de 

graduação. O documento hábil para a comprovação do ensino médio/2º grau 

e graduação deverá ser o certificado de conclusão. 

 

Fator I - Formação 

Degrau Tempo Ensino Médio 3º Grau 

1 1 ano 47,99 16,00 

2 2 anos 52,16 18,52 

3 3 anos 56,69 21,43 

4 4 anos 61,61 24,80 

5 5 anos 66,97 28,72 

6 6 anos 72,79 33,24 

7 7 anos 79,12 38,47 

8 8 anos 86,00 44,55 

9 9 anos 93,45 51,56 

10 10 anos 101,58 59,72 

11 11 anos 110,40 69,12 

12 12 anos 120,00 80,00 

Total: 200 pontos. 

 

II – Segundo Fator – Experiência: refere-se a experiência profissional dentro do 

ramo específico de atuação e/ou afins, que tragam maturação profissional através 

dos anos de trabalhos práticos, compreendendo, ainda, todos aqueles 

conhecimentos adquiridos anteriormente e/ou fora da atual área de atuação, que 

capacitam o profissional a reagir adequadamente aos desafios da função, cuja 

análise e enquadramento segue os seguintes critérios. 

c) Experiência Básica: refere-se ao tempo de experiência obtido através do 

histórico profissional desde o início da carreira; 

d) Para efeito de computação da Experiência especializada: será considerada 

a experiência, dentro ou fora da organização, mas que as atividades com a 

atividade desenvolvida pelo BADESUL (instituição financeira). O tempo 

mínimo de envolvimento para considerar uma experiência para efeitos de 

computação de degraus, deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses. 
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Fator II - Experiência 

Degrau Tempo Básica Especializada 

1 de 6 meses a 1 ano 15,59 6,35 

2 de 1 a 3 anos 18,45 7,58 

3 de 3 a 5 anos 21,84 9,06 

4 de 5 a 7 anos 25,84 10,83 

5 de 7 a 9 anos 30,58 12,98 

6 de 9 a 11 anos 36,19 15,58 

7 de 11 a 13 anos 42,83 18,73 

8 de 13 a 15 anos 50,69 22,55 

9 de 15 a 17 anos 59,98 27,19 

10 de 17 a 19 anos 70,99 32,84 

11 de 19 a 21 anos 84,01 39,71 

12 de 21 a 23 anos 99,42 48,10 

13 de 23 a 25 anos 117,65 58,33 

14 de 25 a 27 anos 139,23 70,85 

15 de 27 a 29 anos 164,78 86,19 

16 de 30 em diante 195,00 105,00 

Total: 300 pontos. 

III – Terceiro Fator – Conhecimento da Organização: refere-se ao tempo de 

serviço do empregado que lhe permite o conhecimento da organização, sua 

estrutura/peculiaridade e serve de base para o desenvolvimento de sua atividade de 

forma adequada a realidade e cultura organizacional, cuja análise e enquadramento 

seguem os seguintes critérios: 

a) Conhecimento da Organização Básico: considerar para efeito de 

computação deste critério o tempo transcorrido desde a admissão no 

emprego para assistente técnico. 

b) Conhecimento Enriquecido: considerar para efeito de computação deste 

critério o tempo de exercício de Funções Comissionadas a partir da admissão 

no emprego para assistente técnico. 

 

Fator III – Conhecimento da Organização 

Degrau Tempo Básica Enriquecido 

1 de 6 meses a 1 ano 11,37 6,13 

2 de 1 a 3 anos 13,88 7,48 

3 de 3 a 5 anos 16,95 9,14 

4 de 5 a 7 anos 20,70 11,16 

5 de 7 a 9 anos 25,28 13,62 

6 de 9 a 11 anos 30,87 16,63 

7 de 11 a 13 anos 37,69 20,31 

8 de 13 a 15 anos 46,02 24,80 

9 de 15 a 17 anos 56,20 30,28 

10 de 17 a 19 anos 68,62 36,97 

11 de 19 a 21 anos 83,80 45,14 

12 de 21 a 23 anos 102,32 55,12 
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13 de 23 a 25 anos 124,95 67,30 

14 de 25 a 27 anos 152,57 82,17 

15 de 27 a 29 anos 186,31 100,33 

16 de 30 em diante 227,50 122,50 

Total: 350 pontos. 

 

IV – Quarto Fator – Aperfeiçoamento: refere-se aos aperfeiçoamentos realizados 

afins com a área de atuação e/ou especialização do empregado a partir da sua 

admissão no emprego para Assistente Técnico, representados por uma série de 

aulas sobre um tema ou sobre vários temas conexos. 

Neste momento de ENQUADRAMENTO, o fator APERFEIÇOAMENTO será 

considerado o número de promoções que o empregado já possui e 

preservados seus avanços na matriz salarial, ou seja, após a verificação dos 

3 (três) fatores iniciais, será apurado quantas promoções o empregado teve e 

este será o número de graus a ser computado para o empregado, sendo a 

posição final após estes avanços que será considerada para fins de 

remuneração. 

 

V – Quadro de localização dos Níveis/Graus (pontuação máxima por 

nível/padrão): 

Pontuação e Quadro de lotação por Nível Padrão 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

QUADRO 
LOTAÇÃO 

NÍVEIS 
/ Grau 

1 2 3 4 5 

Técnico de 
Nível Médio 

35 I 37 44 52 62 74 

25 II 88 105 125 148 177 

18 III 210 250 297 353 420 

10 IV 500 594 707 841 1000 

Total de empregos: 88 
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FICHA VERIFICAÇÃO CRITÉRIOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO: 

1) Data colação de 3º grau: 
2) Data conclusão pós/mestrado/doutorado/curso de extensão 

equivalente: 
3) Tempo de experiência básica prévia à admissão (comprovada): 
4) Tempo de experiência enriquecida prévia à admissão (comprovada): 
5) Data admissão: 
6) Tempo de exercício de FC (incluindo substituições): 
7) Promoções no BADESUL: 

 
 
 
FICHA VERIFICAÇÃO CRITÉRIOS ASSISTENTES TÉCNICOS: 

1) Data colação de Ensino Médio (2º grau): 
2) Cursos de Graduação: 
3) Tempo de experiência básica prévia à admissão (comprovada): 
4) Tempo de experiência enriquecida prévia à admissão (comprovada): 
5) Data admissão: 
6) Tempo de exercício de FC (incluindo substituições): 
7) Promoções no BADESUL: 
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ANEXO II 
 

Termo de Adesão 
 

 

Eu ______________________ (nome completo), matricula funcional 

nº (C0XXXX), por livre e espontânea convicção, com assistência do Sindicato 

dos Bancários de Porto Alegre e Região, faço adesão ao ENQUADRAMENTO 

na matriz salarial da Lei 13.253/2011 proposto no Acordo Coletivo de 

Trabalho 2022-2024, me comprometo a entregar toda a documentação 

necessária para a comprovação da minha formação acadêmica e registros 

profissionais de trabalho para estes fins. 

Com assinatura do presente termo, faço também adesão ao 

Regulamento do Plano de Empregos, Funções e Salários instituído pela Lei nº 

13.253, de 17 de setembro de 2009, alterada pela Lei nº 13.864, de 28 de 

dezembro de 2011, publicado através de Resolução do Conselho de 

Administração conforme minuta anexa. 

 

Porto Alegre, DD/MM/2022. 

 

______________________________________ 

Assinatura do empregado 

 
 


