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ÍNDICE DE ACHATAMENTO (IAC)

I - Os recursos previstos e 

aprovados do Programa de 

Desenvolvimento do 

Quadro Não Docente no 

Orçamento 2018 para a 

Carreira PAEPE, são de R$ 

2.359.900,00 mais R$ 

697.031,00, dimensionados

para os gastos a partir de 

outubro visando fixação do 

dispêndio anual;

II - A eventual aprovação de 

nova carreira PAEPE deve

usar nova metodologia de 

progressão de carreira

somente a partir de 2019, 

na melhor hipótese de 

prazos;

III- A necessidade de 

corrigir ao máximo o efeito

de “achatamento” dos 

salários dos funcionários, 

causado pelo histórico da 

Universidade



“ACHATAMENTO”

É mais achatado aquele 
cuja diferença é menor

o salário atual do 
funcionário

o piso salarial do seu 
segmento

É mais achatado aquele 
que, na condição de 

menores diferenças, teve 
ainda menos ganhos de 
referência desde 2003

Peso para maior tempo 
de casa



IAC

 define-se Índice de Achatamento (IAC), como o número calculado por

𝐼𝐴𝐶 =
𝑇

(10𝛾2 + 0,1)(𝑛 + 1)

𝛾 =
(𝑆 − 𝑆𝑜)

𝑆𝑜

Onde S = salário valor da referência atual do servidor 

So = salário valor da referência piso do segmento

n = o número de promoções do funcionário desde 09/2003 ou admissão ou a opção pela carreira PAEPE, o que 
for mais recente

T = tempo de serviço na matrícula atual (em anos, meses e dias)



EXCLUSÕES

funcionários:

• admitidos a partir de 01/07/2013;

• que tiveram no período de 2003 a 2013 
alteração salarial relacionada com 
mudança de segmento;

• atualmente afastados para prestar serviço 
em outros órgãos e instituições com ou 
sem vencimentos e os afastados sem 
vencimentos.





EXEMPLOS

Caso 1:

Médio

3F

T = 32,48

n=0

IAC= 324,76

Caso 2:

Médio

3I

T = 31,2

n=0

IAC= 89,5

Caso 3:

Superior

6F

T = 31

n=2

IAC= 103

Caso 4:

Superior

6F

T = 16,83

n=3

IAC= 42

Caso 5:

Superior

6F

T = 23,75

n=3

IAC= 58,83

Caso 6:

Superior

6G

T = 14

n=3

IAC= 28,39


