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RESUMO 

 

Desde o início da transição demográfica, na década de 1960, a composição da 

população brasileira por idade vem sofrendo alterações. As mudanças demográficas 

evidenciadas nas últimas décadas propiciaram mudanças nos grupos populacionais 

e, por consequência, na demanda por serviços públicos que esses grupos geram. Por 

outro lado, a população de trabalhadores do setor público também envelhece, o que 

aumenta o número de trabalhadores que se tornarão inativos por elegibilidade a 

benefícios de aposentadoria, por invalidez ou por morte. Diante do exposto, o presente 

estudo teve como objetivo estimar a necessidade demográfica de contratação de 

trabalhadores do setor público municipal no Brasil, para o período de 2020 a 2030, 

considerando tanto a dinâmica de saída dos trabalhadores da atividade quanto a 

demanda populacional por tipos de serviços públicos da esfera municipal (saúde, 

educação e outros). Para tanto, utilizou-se dados de trabalhadores do setor público 

municipal da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2018) em conjunto com 

dados do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), da Secretaria 

de Previdência (SPREV, 2020), e da base Munic, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2019). Como principais resultados têm-se que a necessidade de 

contratação de novos trabalhadores será crescente entre 2020 e 2030, para todas as 

categorias profissionais, além de ser maior nas regiões Sudeste e Nordeste. A 

necessidade demográfica é maior na categoria Outros, seguida das categorias 

Educação e Saúde. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a necessidade 

demográfica de trabalhadores do setor público municipal é afetada tanto pela dinâmica 

demográfica dos municípios, quanto pela dinâmica da população de trabalhadores.  

 

Palavras-chave: contratação de trabalhadores do setor público municipal, serviços 

públicos, envelhecimento populacional. 

  



 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of the demographic transition, in the 1960s, the composition of the 

Brazilian population by age has undergone changes. The demographic changes 

evidenced in the last decades have led to changes in population groups and, 

consequently, in the demand for public services that these groups generate. On the 

other hand, the population of public sector workers also ages, which increases the 

number of workers who will become inactive due to eligibility for retirement benefits, 

disability or death. Given the above, the present study aimed to estimate the 

demographic need for hiring municipal public sector workers in Brazil, for the period 

from 2020 to 2030, considering both the dynamics of workers leaving the activity and 

the population demand for types of workers. public services at the municipal level 

(health, education and others). To this end, data from workers in the municipal public 

sector of the Annual List of Social Information (RAIS, 2018) were used together with 

data from the Statement of Results of the Actuarial Assessment (DRAA), from the 

Social Security Secretariat (SPREV, 2020), and of the Munic base, of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2019). The main results are that the need 

to hire new workers will increase between 2020 and 2030, for all professional 

categories, in addition to being greater in the Southeast and Northeast regions. The 

demographic need is greater in the Others category, followed by the Education and 

Health categories. Based on the results obtained, it was concluded that the 

demographic need for workers in the municipal public sector is affected both by the 

demographic dynamics of the municipalities and by the dynamics of the population of 

workers. 

 

Keywords: hiring workers in the municipal public sector, public services, population 

aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças populacionais vivenciadas pelo Brasil, advindas do processo de 

envelhecimento populacional, modificam as demandas da sociedade por serviços 

públicos, tais como os de saúde, educação, entre outros. A população de 

trabalhadores do setor público que oferecem esses serviços, por sua vez, também 

passa pelo processo de envelhecimento, saindo da situação de ativo e tornando-se 

elegíveis a benefícios como o de aposentadoria. Diante disso, o presente estudo teve 

como objetivo mostrar como a mudança do perfil das populações municipais afeta a 

necessidade demográfica de oferta de serviços públicos e a contratação de 

trabalhadores do setor público municipal no Brasil, para o período de 2020 a 2030, 

considerando tanto a dinâmica de saída dos trabalhadores da atividade quanto a 

demanda populacional por tipos de serviços públicos da esfera municipal. Os 

trabalhadores do setor público municipal, neste estudo, dizem respeito tanto aos 

servidores públicos (os servidores estatutários contratados por meio de concursos 

públicos) quanto aos demais trabalhadores do setor público municipal que abrangem 

os trabalhadores temporários e os empregados públicos (trabalhadores não 

estatutários).  

As alterações nos volumes populacionais de jovens, adultos e idosos – 

conforme resultados da última revisão das projeções populacionais do IBGE (2018a) 

- alteram as razões de dependência entre esses grupos populacionais, gerando 

desafios na gestão de recursos e disponibilidade de serviços públicos para essas 

populações. Brito (2007) destaca como algumas das consequências dessas 

mudanças o aumento relativo dos idosos, as mudanças nos arranjos familiares, e o 

aumento da longevidade da população. Nesse contexto, os dois grandes desafios a 

serem enfrentados por uma população envelhecida são a gestão da saúde pública e 

a gestão previdenciária (ALVES; VASCONCELOS; CARVALHO, 2010), uma vez que 

o aumento no número de idosos tende a aumentar a demanda por recursos 

dispendidos na saúde, além de aumentar o número de beneficiários do sistema 

previdenciário. Por outro lado, o declínio no número de jovens tende a reduzir a 

demanda por recursos investidos na educação (ALVES; VASCONCELOS; 

CARVALHO, 2010).  

Dado esse contexto de mudanças demográficas, o que se espera, de acordo 

com Santos et al. (2017a), é que ocorram mudanças também no quadro de servidores 
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públicos (trabalhadores do setor público com vínculo estatutário), uma vez que tais 

mudanças afetam não apenas a previdência desses servidores, mas também a 

demanda por serviços públicos. Os estados e municípios deverão manter os 

servidores em um quantitativo que garanta, por um lado, o suprimento de tais 

demandas e, por outro lado, a gestão dos recursos previdenciários a fim de garantir 

os benefícios de seus servidores (SANTOS et al., 2017b). 

Santos et al. (2017b) esperam que o número de servidores inativos aumente 

nos próximos anos. Os autores sugerem que, como resultado de mudanças causadas 

pelo envelhecimento populacional, o que se verificará é uma redução no quadro de 

pessoal ativo atrelada a uma redução nos salários reais dos servidores públicos 

ativos. Entretanto, os autores acreditam que a redução no número de servidores ativos 

em áreas específicas, como saúde, educação e segurança pública, pode prejudicar o 

funcionamento da máquina pública. Neste caso, os autores defendem o barateamento 

da manutenção e reposição dos servidores ativos, além do adiamento da entrada dos 

atuais servidores ativos na inatividade. Desta forma, têm-se dois propósitos: a 

manutenção de serviços essenciais à população e a manutenção de um quantitativo 

de servidores possível de ser gerido pelos entes, de modo a alcançar o equilíbrio fiscal 

e atuarial dos sistemas previdenciários desses municípios. 

Utilizando dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos (SIAPE), por meio de microssimulações não comportamentais, Schettini, 

Pires e Santos (2018) identificaram os efeitos da Proposta de Emenda à Constituição 

n° 287 de 2016 (PEC 287/2016), sobre as despesas com benefícios de 

aposentadorias e pensões de servidores públicos federais do Poder Executivo ao 

longo dos próximos decênios. Os autores levaram em consideração o significativo 

número de indivíduos que se tornarão elegíveis a esses benefícios nas próximas 

décadas ao analisar como políticas de reposição de pessoal civil afetarão o tamanho 

da folha de pagamentos. Os autores consideram os seguintes cenários de reposição: 

população fechada, ou seja, sem reposição; reposição 1:1, em que assim que um 

servidor se aposenta ou morre a instituição contrata um novo servidor com 

características semelhantes; reposição com percentuais de perda no quadro de 

pessoal; e, reposição com redução nos salários de entrada (nunca superiores a R$ 5 

mil) dos novos servidores públicos. 

Em seus resultados, Schettini, Pires e Santos (2018) identificaram uma redução 

significativa nos gastos previdenciários advinda da adoção de políticas restritivas de 
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contratação de novos servidores associada à oferta de salários menores aos novos 

servidores. Os autores destacam, ainda, a relevância da análise de políticas de 

contratação vivenciadas no passado e como essas práticas afetam as despesas 

futuras de determinado entre federativo. Além disso, os autores ressaltam a 

importância de estudos sobre a reposição de servidores, levando em consideração o 

quadro fiscal do país, as regras previdenciárias atuais e as mudanças na estrutura 

etária da população, que farão com que aproximadamente metade dos servidores 

tornem-se elegíveis ao benefício de aposentadoria programada na próxima década. 

Com base em seus resultados os autores sugerem que, devido às mudanças na 

estrutura etária populacional, um volume significativo de servidores se tornarão 

elegíveis a benefícios de aposentadoria nas próximas décadas, o que elevará os 

gastos públicos com benefícios previdenciários e demandará a reposição desses 

servidores. 

Com base na literatura consultada, observa-se que alguns autores se 

preocuparam em analisar o tamanho da população de servidores públicos (OCDE, 

2010; LASSANCE, 2017), ou da população de empregados em determinada área, 

como no Relatório Mundial de Saúde de 2006 (OMS, 2006), ou até mesmo os 

impactos financeiros, para o governo, do envelhecimento da população de servidores 

e futuros beneficiários (SCHETTINI; PIRES; SANTOS, 2018). Entretanto, observa-se 

a escassez de investigações sobre a necessidade de contratações futuras de 

trabalhadores do setor público municipal, dado o contexto de envelhecimento 

populacional. Com base nessas exposições, evidencia-se a relevância da análise de 

como se dará a reposição desses trabalhadores (incluindo os servidores públicos, com 

vínculo estatutário, e os demais trabalhadores do setor público municipal) a fim de 

verificar aspectos relacionados à proporcionalidade de trabalhadores e à demanda 

por serviços públicos municipais. 

Perante o exposto, evidencia-se possíveis mudanças no número de 

trabalhadores ativos. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo geral 

mostrar como a mudança do perfil das populações municipais afeta a 

necessidade demográfica de oferta de serviços públicos e a contratação de 

trabalhadores do setor público municipal no Brasil, para o período de 2020 a 

2030. Objetivou-se especificamente, i) estimar o número e composição dos 

trabalhadores públicos municipais (servidores públicos estatutários e demais 

trabalhadores), por município em 2018, corrigindo os dados da Rais (2018) pelos 
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dados da Munic (IBGE, 2019) e Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 

(DRAA), da Secretaria de Previdência (SPREV, 2020); ii) projetar a população de 

trabalhadores públicos municipais do Brasil para o período de 2020 a 2030, por meio 

do método de microssimulação; iii) identificar o volume de trabalhadores públicos 

municipais que sairão do estado de ativo, devido aos decrementos mortalidade, 

aposentadoria programada ou aposentadoria por invalidez; iv) identificar a que áreas 

profissionais estavam vinculados os trabalhadores que saíram do estado de ativo, 

quantificando, desse modo, a necessidade de contratação em cada área de atuação 

(saúde, educação e outras); v) comparar o número de trabalhadores públicos 

municipais ativos a cada tempo em cada área com o número de trabalhadores 

públicos municipais mínimo recomendado para a área analisada, de forma a identificar 

o déficit de trabalhadores públicos municipais por área de atuação em cada município, 

proxy da demanda por contratação. Para a análise do número de trabalhadores 

públicos municipais no tempo, utilizou-se dados de trabalhadores públicos municipais 

da Rais (2018) em conjunto com dados do DRAA (SPREV, 2020), da Secretaria de 

Previdência, e da base Munic (IBGE, 2019). Já para definir o número mínimo de 

trabalhadores públicos municipais das áreas da saúde e educação utilizou-se como 

padrão as recomendações de Rossel (2016) e Morales (2015), respectivamente. Para 

as demais áreas, considerou-se o volume da população total de cada município, de 

modo que o indicador utilizado foi o número de trabalhadores públicos municipais para 

cada 100 mil habitantes. Esses indicadores foram aplicados sobre a população 

estimada, a cada ano, para cada município, por Freire, Gonzaga e Queiroz (2019)1.  

O presente estudo contém além dos elementos pré e pós-textuais, uma 

introdução, 4 capítulos e as considerações finais. Na introdução, apresenta-se uma 

breve contextualização sobre o tema, além dos objetivos, metodologia e estrutura do 

estudo. No primeiro capítulo, denominado “Mudanças demográficas e demanda por 

políticas públicas”, apresenta-se uma discussão sobre as mudanças demográficas e 

sua relação com a demanda por políticas públicas. No segundo capítulo, denominado 

“Contratação de trabalhadores públicos municipais”, apresenta-se a evolução do 

número de trabalhadores públicos municipais no Brasil, bem como aspectos 

                                                           
1 Este trabalho contou com o financiamento e apoio administrativo da Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos (SAE) da Presidência da República e do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento do Brasil (PNUD-Brasil), tendo sido implementado pelo Centro Internacional de 
Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG). Acesso em: www.demografiaufrn.net/projecao-
populacional. 
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relacionados à sua demanda e contratação. No terceiro capítulo, denominado 

“Procedimentos metodológicos” apresenta-se os dados utilizados no estudo, os 

procedimentos adotados na correção desses dados, o modelo de projeção utilizado, 

as hipóteses adotadas nesse modelo, a população de trabalhadores públicos 

municipais utilizada e os métodos utilizados para calcular a necessidade demográfica 

de trabalhadores públicos municipais. No quarto capítulo, apresenta-se os resultados 

obtidos no estudo: número e composição dos trabalhadores públicos municipais, 

população de trabalhadores públicos municipais por categoria profissional entre 2020 

e 2030 e estimativas da necessidade demográfica de trabalhadores públicos 

municipais. Por fim, nas considerações finais, apresenta-se um apanhado geral do 

trabalho, bem como suas limitações, conclusões e propostas de trabalhos futuros. 

Os resultados evidenciam que, até 2030, embora a maioria dos municípios 

demandem contratação de trabalhadores públicos municipais nas áreas da saúde e 

educação, há uma pequena quantidade de municípios em que a quantidade de 

trabalhadores públicos municipais será suficiente para manter os padrões de 

atendimento observados em 2018, mesmo com a evidência de mudanças 

demográficas e na população de trabalhadores públicos municipais. Espera-se, 

portanto, que os resultados deste trabalho contribuam para o planejamento municipal 

em relação a políticas públicas de contratação de pessoal, previdência, educação e 

saúde realizada pelos municípios brasileiros, e para o aprimoramento do serviço 

público com foco na necessidade e na qualidade de serviços à população. Ao mesmo 

tempo, evidencia-se, pelos resultados aqui apresentados, a estreita relação entre 

demografia e política pública e como os métodos de projeções demográficos podem 

contribuir com o desenvolvimento e bem-estar social.  
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2 MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E DEMANDAS POR POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A transição demográfica pode ser definida como um processo caracterizado 

por mudanças nos níveis e estruturas de fecundidade e mortalidade e pelo aumento 

da expectativa de vida ao nascer. As interações e mudanças nos componentes 

demográficos – fecundidade, mortalidade e migração - são refletidas no crescimento 

da população humana (NIELSEN, 2016) e têm como principal consequência o 

envelhecimento da estrutura etária populacional. A queda da fecundidade acarreta 

redução da proporção de crianças e jovens (ALVES, 2008) e, consequentemente, 

estreitamento da base da pirâmide etária e alargamento do seu topo (ALVES, 2018). 

A queda da mortalidade contribui para o aumento na expectativa de sobrevida e da 

expectativa de vida ao nascer (principalmente devido à queda da mortalidade infantil). 

As mudanças na expectativa de sobrevida nas idades avançadas resultam em um 

aumento na proporção de idosos e, consequentemente, envelhecimento da estrutura 

etária.  

A componente migração pode auxiliar tanto no envelhecimento, quanto no 

rejuvenescimento da estrutura etária populacional. Os fluxos migratórios ocorrem 

predominantemente em idades jovens e adultas. Para as populações de origem, a 

saída desses indivíduos da população acarreta um envelhecimento da estrutura 

etária, pois reduz a proporção de jovens e adultos na população (MYRRHA, 2014). 

Para a população de destino, conforme Myrrha (2014), ocorre o oposto: a entrada de 

jovens e adultos na população auxilia no rejuvenescimento (ou freiam o 

envelhecimento), uma vez que aumenta a proporção de jovens e adultos na 

população. Ressalta-se ainda, que os efeitos da migração têm influência ainda mais 

significativa na estrutura etária de populações de áreas menores, como é o caso dos 

municípios.  

No Brasil, o processo de transição demográfica se iniciou a partir da metade do 

século XX, sendo as primeiras evidências do declínio da fecundidade observadas na 

década de 1970 (PAIVA; WAJNMAN, 2005), ocorrendo posteriormente ao processo 

de declínio da mortalidade. Esse processo acarretou profundas mudanças na 

estrutura etária da população (Gráfico 1), de forma que a população anteriormente 

jovem (com base da pirâmide etária larga e topo estreito) vem transformando-se em 

uma população com percentual de indivíduos com mais de 60 anos cada vez mais 
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significativo (com base da pirâmide etária estreita e topo largo) (MIRANDA; MENDES; 

SILVA, 2016a).  

 

Gráfico 1 – Pirâmides etárias, Brasil, 1970-2030. 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1970-2010 e Projeções populacionais, 2020, 2030. 

 

De acordo com as projeções do IBGE (2018a), espera-se que a população 

brasileira chegue às cifras de 211,8 milhões de pessoas em 2020 e 224,9 milhões em 

2030. A proporção da população idosa em relação à população total deve chegar a 

9,8% em 2020 e 13,5% em 2030, enquanto para as populações adulta e jovem essa 

medida deve diminuir de 69,3% em 2020 para 67,5% em 2030, para a população 

adulta, e de 20,9% em 2020 para 19% em 2030, para a população jovem. Até a 

década de 2050 a população deve apresentar crescimento positivo, mas a partir de 

2060 os resultados das projeções mostram declínios populacionais. Entretanto, 

apesar da queda esperada do volume populacional entre 2050 e 2060, a população 
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idosa continuará a crescer, sendo o declínio da população total determinado pelo 

declínio das populações jovem e adulta. 

De acordo com Miranda, Mendes e Silva (2016b), o Brasil encontra-se na fase 

da transição demográfica caracterizada pelo aumento do volume de indivíduos em 

idade ativa e redução da razão de dependência demográfica, caracterizando, assim, 

o primeiro bônus (ou dividendo) demográfico. De acordo com o Gráfico 2, no Brasil, 

esse primeiro bônus ocorreria em 2020, quando a população em idade ativa (PIA)2 

chega a seu maior volume, passando a declinar a partir de então (IBGE, 2018a), e a 

razão de dependência total (RDT)3 chega a seu menor nível, devido a mudanças na 

razão de dependência jovem (RDJ)4 e na razão de dependência idosa (RDI)5. 

 

Gráfico 2 – Razões de dependência total (RDT), idosa (RDI) e jovem (RDJ) e população em 
idade ativa (PIA), Brasil, 1970-2060. 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1970-2010 e Projeções populacionais, 2020-2060. 

 

Esse aumento da PIA, a nível municipal, depende da redistribuição da 

população dos municípios pelo território brasileiro. A PIA, quando não percebe 

                                                           
2 A população em idade ativa (PIA) corresponde à população de 15 a 64 anos de idade. 
3 A razão de dependência total (RDT) corresponde ao quociente entre a população de 0 a 14 anos, 
somada à população de 65 anos ou mais, e a população de 15 a 64 anos de idade. 
4 A razão de dependência jovem (RDJ) corresponde ao quociente entre a população de 0 a 14 anos de 
idade e a população de 15 a 64 anos de idade. 
5 A razão de dependência idosa (RDI) corresponde ao quociente entre a população de 65 anos ou mais 
e a população de 15 a 64 anos de idade. 
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oportunidades econômicas no território de origem, tende a migrar para outras 

localidades mais atrativas economicamente. De modo geral, os indivíduos tendem a 

migrar para localidades cujos bens públicos ofertados se adequam às suas 

necessidades (TIEBOUT, 1956). Assim, o tamanho da população dos municípios 

também dependerá da distribuição espacial da população no território.  

Como corrobora Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010), o bônus demográfico 

só se concretiza se o pleno emprego dos fatores de produção for atingido. Por isso, é 

necessário que a força de trabalho esteja devidamente empregada, possibilitando a 

formação de poupança e receita governamental, e financiamento de programas 

públicos (WONG; CARVALHO, 2006); para tanto, é necessário a elaboração de 

políticas públicas e econômicas que possam suprir tais demandas. O bônus 

demográfico é encerrado quando a RDJ passa a ser menor que a RDI e a RDT volta 

a crescer.  

Neste sentido, analisando esses indicadores para o ano de 2018, com base 

nos resultados das projeções populacionais de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019), 

verifica-se que os municípios com os maiores percentuais da PIA em relação à 

população total eram localizados em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Mato 

Grosso e Rio Grande do Sul. Os menores valores foram identificados em Roraima, 

Amazona e no Acre. Destaca-se que os municípios que apresentam as maiores RDT 

– localizados na região Norte - são os municípios que apresentam as maiores RDJ, 

indicando que nesses municípios a população jovem ainda se apresenta significativa 

no cálculo desse indicador de dependência.  

Uma alta proporção da PIA (ou uma baixa RDT) não garante a geração de 

emprego e renda na população. No caso dos municípios, por exemplo, os de menor 

porte são pouco dinâmicos economicamente, além de apresentarem importante 

parcela do emprego formal dependente da Administração Pública (PRATA et al., 

2013), sendo a prefeitura municipal a principal empregadora (NYCHAI; GODOY; 

LOMBAT, 2013). Nesse caso, a geração de renda desses municípios estaria 

significativamente condicionada ao setor público. Neste contexto, análises que se 

propõem verificar o volume de trabalhadores públicos à nível municipal e a 

necessidade de contratação de novos trabalhadores no setor público ao longo do 

tempo são relevantes, pois podem sugerir o quão significativo é o volume de 

empregados públicos nesses dos municípios e, consequentemente, o quão 
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significativo o emprego público pode ser para a dinâmica econômica dessas 

localidades.  

Ademais, nos casos em que nesses municípios são evidenciadas altas taxas 

de desemprego, os benefícios previdenciários se fazem importantes para a circulação 

de renda na economia, tornando-se uma importante fonte de sustento das despesas 

do domicílio em meio a crises econômicas e ausência de políticas públicas que visam 

a geração de empregos (SANTOS et al., 2000). Neste sentido, Oliveira (2017) 

verificou que, em muitas microrregiões do Rio Grande do Norte, a aposentadoria rural 

é mais significativa que o Fundo de Participação dos Municípios, o programa bolsa 

família e do que outros tipos de transferência de renda. Por outro lado, os municípios 

de médio porte são mais dinâmicos e apresentam maiores crescimentos na população 

efetivamente empregada (MATOS; FERREIRA, 2014).  

Os trabalhadores do setor público municipal são importantes para o 

funcionamento da Administração Pública e atendimento das demandas sociais da 

população (NYCHAI; GODOY; LOMBAT, 2013). Entretanto, com o fim do bônus 

demográfico, consequente redução da PIA e mudanças no perfil etário populacional, 

políticas públicas de geração de empregos em cada área de atuação devem voltar-se 

para o atendimento das demandas da população, e não apenas observar o volume da 

PIA. Ou seja, em algumas áreas, como a saúde, a tendência é a de que a demanda 

por trabalhadores do setor público e por trabalhadores em geral aumente, enquanto 

em áreas como a educação, a tendência é a de que essa demanda diminua, 

pressupostos utilizados na elaboração deste trabalho.  

Além disso, é relevante observar que o processo de mudanças populacionais 

ocorre de forma desigual entre os municípios. Nos municípios das regiões Norte e 

Nordeste, por exemplo, o declínio da fecundidade foi evidenciado mais tardiamente, 

entretanto, ocorreu de modo mais acelerado, em comparação aos municípios das 

demais regiões do Brasil (FERNANDES; GONÇALVES; SANTOS, 2016). Do mesmo 

modo, a queda da mortalidade também foi evidenciada de modo mais acelerado 

nessas regiões. Ademais, localidades da região Sudeste apresentaram-se, 

historicamente, como as principais receptoras de fluxos migratórios, enquanto 

localidades da região Nordeste caracterizaram-se como as principais regiões de 

origem desses fluxos, o que também afetou o crescimento e a estrutura etária da 

população dos municípios. O resultado desse "descompasso do grau de transição" é 
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que as localidades das regiões Sul e Sudeste encontram-se mais avançadas no 

processo de transição demográfica (FERNANDES; GONÇALVES; SANTOS, 2016). 

Evidências desses diferenciais podem ser observadas por meio de estimativas 

da população recenseada em 1970 e dos resultados das estimativas populacionais de 

Freire, Gonzaga e Queiroz (2019) para o ano de 2018. Entre 1970 e 2018, os 

municípios que apresentaram maiores taxas de crescimento populacional foram 

municípios localizados na região Norte e Sudeste. Entretanto, parte do crescimento 

dos municípios da região Sudeste pode ser atribuído aos fluxos migratórios. Os 

municípios que apresentaram menores taxas de crescimento anuais foram municípios 

localizados na região Sul.  

Analisando a relação entre as populações idosa e jovem, os resultados de 

Freire, Gonzaga e Queiroz (2019) mostram que, como resultado do processo de 

envelhecimento populacional, os municípios mais envelhecidos em 2018 – 

considerando o índice de envelhecimento6 – estavam localizados no Rio Grande do 

Sul e em São Paulo. Por outro lado, os mais rejuvenescidos localizavam-se em 

estados das regiões Norte e Nordeste: Acre, Roraima, Mato Grosso, Amazonas e 

Pará. 

Mudanças populacionais que resultam no declínio da população e em 

mudanças na estrutura etária têm impactos em demandas sociais da população, 

principalmente nas áreas da educação, saúde e previdência (MOREIRA, 2014). Desta 

forma, o envelhecimento populacional, ou até mesmo o declínio populacional são 

desafios para os governantes, tanto das esferas federal, estadual quanto municipal. 

No caso dos municípios - entes menores e mais dependentes de transferências 

governamentais das esferas superiores (MEDEIROS et al., 2017) -, o desafio torna-

se ainda maior. Assim, políticas públicas, que têm por objetivo garantir os direitos dos 

cidadãos, devem considerar tais mudanças (MARTINS, 2010), de modo a conhecer o 

tamanho e os indicadores da população-alvo (RIOS-NETO; MARTINE; ALVES, 2009). 

Rios-Neto, Martine e Alves (2009) acreditam que é importante elaborar e 

observar projeções populacionais do tamanho da população para o planejamento de 

políticas e provimento de serviços públicos. Os autores acreditam que projeções 

populacionais por idade, desagregadas por pequenas regiões, podem auxiliar na 

identificação de potenciais demandas por políticas públicas da população em cada 

                                                           
6 O índice de envelhecimento corresponde ao quociente entre a população de 65 anos ou mais e a 
população de 0 a 14 anos de idade. 
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idade. No presente estudo, essa desagregação foi feita a nível municipal, de modo 

que foi possível identificar diferenciais nas demandas sociais entre os municípios. 

Espera-se, portanto, que os resultados obtidos possam servir de subsídio para a 

formulação de políticas públicas de contratação de trabalhadores públicos municipais.  

Dado o exposto, é relevante conhecer o volume e o perfil etário populacional a 

fim de identificar mudanças nas demandas sociais, advindas de uma população cada 

vez mais envelhecida. No nível municipal, atenção especial deve ser voltada a essas 

mudanças, dada a heterogeneidade espacial e demográfica entre os municípios, 

como foi feito neste trabalho. As demandas sociais podem se diferenciar por áreas de 

atuação - educação, saúde, entre outras – e ser afetadas pela estrutura etária 

populacional. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

 

No que se refere aos serviços públicos de educação, a Constituição Federal de 

1988 (CF/88) garante que o Estado proverá educação básica gratuita aos indivíduos 

de 4 a 17 anos de idade, além de prover àqueles que não tiveram acesso a esse 

serviço na idade adequada (BRASIL, 1988). Serviços como os de educação infantil, 

creche e pré-escola são garantidos às crianças até os 5 anos de idade. Os parágrafos 

2° e 3°, do artigo 211, da CF/88 (BRASIL, 1988) definem que o ensino fundamental e 

infantil serão prioridades dos municípios, enquanto os estados terão como prioridades 

os ensinos fundamental e médio:  

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
[...] 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. 

 

O serviço de educação infantil, uma das prioridades dos municípios, no geral, 

atende crianças de até 5 anos de idade. No ensino fundamental, as idades variam 

entre 6 e 15 anos de idade. Assim, as faixas etárias de prioridades dos municípios, no 

que diz respeito aos serviços públicos de educação, são as de 0 a 15 anos de idade.  

O declínio da população jovem favorece o estabelecimento de políticas 

voltadas à educação, uma vez que a redução dessa população favorece a melhoria 
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da qualidade do ensino e a universalização da cobertura escolar (BRITO, 2007; RIOS-

NETO; MARTINE; ALVES, 2009). No trabalho de Morales (2015), o indicador utilizado 

é a taxa de cobertura escolar que é calculada com base no quociente entre a 

população em idade escolar matriculada e a população em idade escolar. Baseado 

nesse quociente e nos dados do Censo Escolar de 2018 e das projeções 

populacionais do IBGE (2018a), o Gráfico 3 apresenta a proporção de matrículas, 

considerando os alunos de escolas municipais, estaduais, federais e privadas, para o 

ano de 2018, por idade. 

Conforme o Gráfico 3, considerando todas as instituições, as proporções de 

matrículas são maiores entre os alunos de 6 a 14 anos de idade (variando entre 94 e 

97%). Até os 4 anos de idade, as proporções variam entre 5 e 82%, sendo crescente 

ao longo dessas idades. Entre 4 e 10 anos as proporções variam entre 82 e 97%. 

Entre 11 e 14 anos essas proporções são maiores que 95%, o que indica que mais de 

95% da população com idades entre 11 e 14 anos estava matriculada em alguma 

instituição de ensino, municipal, estadual, federal ou privada. Entre 15 e 17 anos, a 

proporção de matrículas varia entre 72% e 92%, sendo decrescente ao longo dessas 

idades. A partir dos 18 anos a proporção de matrículas por idade decresce a partir de 

37% (na idade 18). As maiores proporções de indivíduos não matriculados são 

evidenciadas nas três primeiras idades e a partir dos 19 anos. Até os 13 anos de 

idade, as maiores proporções de matrículas escolares são de escolas municipais. A 

partir dessa idade, os maiores valores para essa medida são correspondentes às 

matrículas estaduais.  
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Gráfico 3 – Proporção de matrículas por idade dos alunos de escolas municipais, estaduais, 
federais e privadas, Brasil, 2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do Censo Escolar (2018) e IBGE (2018). 

 

Considerando apenas as instituições públicas municipais, entre 0 e 4 anos de 

idade, quando as crianças frequentam creches e pré-escolas, a taxa de cobertura 

escolar variou de 3% a 62%, sendo menor nas primeiras idades. Entre 5 e 14 anos, 

quando as crianças e adolescentes frequentam o ensino fundamental, essa medida 

variou de 38% a 69%, sendo maior aos 5 anos de idade e menor aos 14 anos de 

idade. 

Observou-se que, apesar de a prioridade do ensino infantil e fundamental ser 

do município, apenas 46,4% da população de 0 a 14 anos estava matriculada em 

escolas públicas municipais, estando os demais indivíduos distribuídos em escolas 

estaduais (14,7%), federais (0,1%), privadas (15,9%) ou até mesmo não matriculados 

em alguma dessas instituições (22,9%).  

No contexto de envelhecimento da estrutura etária, Morales (2015) acredita que 

a população em idade escolar está apresentando transferências de idades mais 

jovens para idades mais avançadas. Essas transferências afetam a demanda por esse 

serviço, que é refletida no número de matrículas. Para o Brasil, a evolução da 

proporção de matrículas em cada etapa de ensino é apresentada no Gráfico 4. Os 

resultados dizem respeito ao número de matrículas nos âmbitos municipal e estadual 

disponibilizados pelo (INEP, 2019). Houve uma redução do número de matrículas em 

todas as etapas de ensino, exceto no ensino infantil, que passou de 5,3 milhões, em 
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2013, para 6,3 milhões, em 2018 (INEP, 2019), apresentando um crescimento de 

17,6%. A etapa de ensino médio é a que apresenta o menor quantitativo de matrículas 

no âmbito municipal, sendo sua competência abrangida majoritariamente pelos 

estados. Nessa etapa de ensino o número de matrículas passou de 62,8 mil, em 2013, 

para 41,7 mil, em 2018. Essas mudanças no número de matrículas afetam a 

demandas por investimentos em profissionais da educação.  

 

Gráfico 4 – Evolução da proporção de matrículas por etapa de ensino dos alunos de 
instituições públicas municipais, Brasil, 2013-2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do Censo Escolar (2013-2018) e IBGE (2018). 

 

A etapa de ensino infantil é formada por creches (para crianças de 0 a 3 anos) 

e pré-escolas (para crianças de 4 a 5 anos). Entre 2013 e 2018, embora se tenha 

observado um crescimento de 17,6% no número de matrículas nessa etapa de ensino, 

observou-se um crescimento de apenas 0,9% na população de 0 a 5 anos, conforme 

dados do IBGE (2018). O relatório estatístico do Censo Escolar 2018 (INEP, 2019) 

afirma que, no Brasil, o aumento de matrículas no ensino infantil decorreu, 

principalmente, do aumento de matrículas nas creches, que aumentaram de 1,7 

milhão para 2,4 milhões entre 2013 e 2018. Brito et al. (2020), por outro lado, atribui 

esse aumento à obrigatoriedade da matrícula de crianças com 4 anos de idade até o 

mês de março, a partir de 2013. Essa obrigatoriedade, segundo os autores, é refletida 

em políticas públicas que visam a ampliação do número de vagas ofertadas na 

educação infantil. Costa, Silva e Braga (2020), por sua vez, atribuem o aumento no 

número de matrículas ao aumento de recursos destinados à educação advindo do 
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do Magistério (FUNDEF) e, posteriormente, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Esses recursos possibilitaram, 

conforme os autores, a ampliação do número de crianças matriculadas, o aumento do 

número de creches e pré-escolas, o aumento da contratação de professores e 

melhorias na infraestrutura dos estabelecimentos.  

Apesar dessa expansão, o número de vagas ainda é inferior à demanda 

(COSTA; SILVA; BRAGA, 2020). Em 2013, conforme dados do Censo Escolar 

disponibilizados pelo Inep (2013-2018) e estimativas da população disponibilizadas 

pelo IBGE (2018a), apenas 30,7% das crianças de 0 a 5 anos estavam matriculadas 

em escolas municipais ou estaduais. Essa proporção cresceu para 35,7% até 2018, 

entretanto, ainda é baixo, devendo o número de vagas ser ainda ampliado a fim de 

alcançar a universalização dessa etapa de ensino (BRITO et al., 2020), mas sem 

reduzir a qualidade do ensino (SILVA; LIMA, 2019). Por isso, no Brasil, apesar da 

tendência de declínio da população jovem, investimentos em políticas públicas de 

educação ainda se fazem necessário, principalmente no âmbito municipal. Todavia, 

para os municípios de menor porte, a questão fiscal ainda é um empecilho para o 

financiamento dos serviços de educação (COSTA; SILVA; BRAGA, 2020), o que pode 

dificultar os investimentos e a contratação de professores e outros profissionais da 

educação, seja por vínculo estatutário ou temporário.  

Conforme dados do Censo Escolar de 2018, no Brasil, neste ano, 52% dos 

professores possuíam vínculo estatutário. A maior proporção de professores 

estatutários foi evidenciada na rede de ensino federal (81%), seguida das redes de 

ensino municipal (65%), estadual (64%) e privada (0%). O número de professores em 

cada rede de ensino afeta a relação entre o número de alunos e professores em cada 

etapa de ensino nos âmbitos municipal, estadual, federal e privado. 

Para o Brasil, o Gráfico 5 apresenta o quociente entre o número de alunos e o 

número de professores de escolas municipais, estaduais, federais e privadas, para 

cada etapa de ensino, para o ano de 2018, conforme o Censo Escolar. Conforme o 

Gráfico 5, considerando a totalidade dos professores, a etapa de ensino Infantil é a 

que apresentou o maior valor para o indicador nos âmbitos municipal e estadual. Nos 

âmbitos federal e privado os maiores valores são observados nas etapas de ensino 

técnico.  
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Gráfico 5 – Relação Aluno/Professor por etapa de ensino nas escolas municipais, estaduais, 
federais e privadas, Brasil, 2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do Censo Escolar (2018). 

 

Esses resultados vão de encontro com a literatura que argumenta que crianças 

mais jovens demandariam um número de profissionais maior para o seu 

cuidado/ensino (APRILE; PALOMBI, 1998). Na verdade, essas crianças podem até 

demandar um número maior de profissionais, entretanto, sendo este o caso, esses 

resultados mostram que essa demanda não estaria sendo suprida corretamente 

considerando as idades da população em idade escolar e as etapas de ensino nas 

quais essa população está inserida.  

Aprile e Palombi (1998) projetaram a demanda e a oferta de professores na 

Itália de 1995 a 2045. Como principal resultado, tem-se que na Itália o número de 

pessoas em idade escolar declinará e como consequência o número de professores 

também declinará. Além disso, as vagas desocupadas de professores aumentam 

quando o declínio da população em idade escolar diminui e as aposentadorias desses 

profissionais aumentam (APRILE; PALOMBI, 1998). 

O que se espera, com os resultados do presente estudo, é contribuir para o 

entendimento das mudanças na demanda de profissionais da educação, 

considerando a população que requer esses serviços. Com isso, as políticas públicas 

municipais se valerão de um parâmetro no que diz respeito à necessidade de 

contratação de profissionais da educação em cada etapa de ensino.  

Com a redução da fecundidade, a taxa de dependência da educação diminui, 

sendo necessária a utilização de uma quantidade menor de recursos físicos e 

humanos para obter uma mesma taxa de escolarização (SAAD; MILLER; MARTÍNEZ, 

2009). Com base nisso, uma importante premissa do presente estudo é assumir que 
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em municípios mais envelhecidos, cuja RDJ é menor, a demanda por profissionais de 

educação é menor em comparação aos municípios ainda com a população jovem.  

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Os serviços públicos de saúde são ofertados por meio do Sistema Único de 

Saúde, o SUS (BRASIL, 1988). Enquanto aos municípios foi atribuída a competência 

de fornecer atendimento no âmbito da saúde à população, os Estados e a União 

ficaram com a responsabilidade de prestar apoio técnico e financeiro aos municípios 

(BRASIL, 1990).  

A CF/88 (BRASIL, 1988) e a Lei 8.080 (BRASIL, 1990) não definem as 

competências de atenção de básica, média e alta complexidade. Todavia, a adoção 

do princípio da descentralização na prestação de serviços sugere que os serviços de 

natureza local devem ser de competência dos municípios (mesmo que sejam de alta 

ou média complexidade), enquanto os serviços de natureza regional ou estadual 

(geralmente os de média e alta complexidade) devem ser de competência dos estados 

(BRASIL, 2007). Ademais, as obrigações dessas competências são atribuídas no 

Plano Diretor de Regionalização, podendo a cada município serem atribuídas 

obrigações diferentes. 

A provisão e a demanda por esses serviços públicos de saúde devem ser 

afetadas pelo envelhecimento da estrutura etária da população, dado que uma das 

consequências do envelhecimento populacional é o aumento do número de idosos e, 

consequentemente, dos gastos com serviços de saúde, principalmente com pessoas 

com idades a partir de 80 anos (SAAD; MILLER; MARTÍNEZ, 2009), uma vez que os 

procedimentos clínicos para a população idosa possuem custos mais elevados, 

quanto mais envelhecida for a população (RIOS-NETO; MARTINE; ALVES, 2009). 

Além do envelhecimento, a transição epidemiológica trouxe outro desafio para 

os formuladores de políticas públicas de saúde. Esse fenômeno tem como 

características a crescente carga de doenças crônicas não-transmissíveis sobre a 

população, o crescimento das mortes por causas externas, como homicídios, 

suicídios, acidentes, entre outros (PHILLIPS, 1994; RIOS-NETO; MARTINE; ALVES, 

2009; SAAD; MILLER; MARTÍNEZ, 2009) e a redução das mortes por doenças 

infecciosas. Com isso, há mudanças na estrutura da mortalidade por idade e nas 

principais causas de morte e morbidade (RIVADENEIRA, 2000), de modo que as 
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doenças predominantes passam de doenças infecciosas para doenças crônicas 

(HARWOOD; SAYER; HIRSCHFELD, 2004). Como consequência, a mortalidade 

infantil e materna reduz, dentre outras coisas, devido à redução das doenças 

infecciosas (HARWOOD; SAYER; HIRSCHFELD, 2004). 

O perfil epidemiológico em que prevalecem doenças infecciosas exige a 

ampliação de atendimentos voltados à saúde materno-infantil, à saúde reprodutiva e 

à prevenção de doenças infecciosas (RIVADENEIRA, 2000), que atingem 

principalmente as crianças. Já as doenças não transmissíveis atingem principalmente 

os idosos e o perfil epidemiológico em que prevalece essas doenças exige 

investimentos em técnicas de prevenção, diagnósticos, tratamentos e reabilitação que 

demandam altos custos (RIVADENEIRA, 2000; CAMPOS; GONÇALVES, 2018). 

Conforme Lorenzo e Esposito (2020), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

aumentaram em todo o mundo, passando de 60,4%, em 2000, para 71,2%, em 2016 

e fazendo com que mais de 92% das mortes fossem causadas por doenças crônicas 

não transmissíveis. Com isso, o processo de transição epidemiológica tende a 

aumentar os gastos com saúde.  

O Gráfico 6 apresenta a evolução das principais causas de mortalidade no 

Brasil desde 1980 até 2018, conforme dados do Departamento de Informática do SUS 

(DataSus). Corroborando com a literatura (PHILLIPS, 1994; HARWOOD; SAYER; 

HIRSCHFELD, 2004; RIOS-NETO; MARTINE; ALVES, 2009; SAAD; MILLER; 

MARTÍNEZ, 2009), os resultados do gráfico mostram uma redução da proporção de 

mortes por doenças infecciosas (17% para 6%), acompanhada por um aumento da 

proporção de mortes por doenças não-transmissíveis (de 74% para 82%) e causas 

externas (de 9% para 11%). 
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Gráfico 6 – Evolução das causas de mortalidade, Brasil, 1980-2018.  

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do DataSus. Estatísticas vitais, 1980-2018. 

 

Um efeito da incidência das doenças crônicas é a incapacidade de realizar 

atividades básicas e, consequentemente, a necessidade de receber cuidados de 

outras pessoas (HARWOOD; SAYER; HIRSCHFELD, 2004) da família ou de pessoas 

especializadas do sistema de saúde. Rossel (2016) associa o aumento de 

incapacidades leves e prevalência de morbidades na velhice ao aumento da 

longevidade. Assim, a necessidade de cuidados com a saúde aumenta à medida que 

a idade aumenta. Por isso, os idosos são os que mais recebem cuidados de saúde 

em relação aos indivíduos com as demais idades, com exceção dos recém-nascidos 

(MATTHEWS; CHANNON, 2006). 

Além disso, mesmo que parcialmente a demanda por cuidados das crianças 

seja “substituída” pela demanda dos idosos, as crianças são essencialmente 

dependentes dos cuidados dos pais apenas nos primeiros anos de vida (BRUM; 

SCHERMANN, 2004), enquanto os idosos, principalmente os que possuem doenças 

crônicas, podem se tornar dependentes dos cuidados de familiares por períodos 

prolongados (NERIS, 2011). Com isso, o processo de envelhecimento populacional e 

transição epidemiológica aumentam a demanda por instituições de longa permanência 

e asilos (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999), a necessidade de utilização de serviços de 

saúde e, por conseguinte, a demanda por profissionais de saúde (MATTHEWS; 

CHANNON, 2006). 

O Gráfico 7 apresenta a proporção de profissionais de saúde de acordo com o 

tipo de instituição a que esses profissionais estavam vinculados entre 2007 e 2018. 
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Os resultados mostram que nos âmbitos federal e estadual as proporções de 

profissionais de saúde se mantiveram quase constantes no período analisado. No 

âmbito privado, a proporção de profissionais passou de 47% para 52%. No âmbito 

municipal, essa medida declinou, passando de 39% para 33%.  

 

Gráfico 7 – Proporção do número de profissionais da saúde por tipo de instituição, Brasil, 
2007-2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do DataSus, 2007-2018. 

 

Campoy et al. (2020) observaram um crescimento mais significativo nos 

profissionais de saúde do setor privado do que do setor público. Os autores atribuem 

esses diferenciais a crises econômicas e medidas fiscais que limitam os gastos com 

políticas públicas de saúde. A Emenda Constitucional (EC) n° 95, por exemplo, é uma 

barreira a investimentos e contratações no sistema de saúde pública (CAMPOY et al., 

2020) e pode limitar investimentos e inibir contratações de profissionais da área, 

fazendo com que a participação do setor privado cresça ainda mais. 

O Gráfico 8 apresenta a evolução no número de profissionais de saúde 

empregados no Brasil entre 2007 e 2018, conforme informações do DataSus7. Do 

Gráfico 8, observa-se que os profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

dentistas foram os que mais apresentaram crescimento ao longo desses anos. Os 

farmacêuticos e auxiliares de enfermagem apresentaram declínio, enquanto os 

                                                           
7 Destaca-se que as ocupações apresentadas no gráfico são as ocupações que estavam disponíveis 

no DataSus, não havendo informações sobre outros profissionais da saúde, tais como terapeutas 
ocupacionais ou outros. As informações foram coletadas em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/proc02br.def. 
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demais profissionais mantiveram-se quase constantes ao longo do período 

apresentado.  

 

Gráfico 8 – Evolução do número de profissionais de saúde empregados, Brasil, 2007-2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do DataSus, 2007-2018. 

 

Viacava et al. (2018) atribui a evolução do quantitativo de profissionais de 

saúde, com destaque para os enfermeiros dentistas e médicos, às políticas públicas 

de saúde: Programa Mais Médicos e Programa Nacional de Atenção Básica. 

Entretanto, esse crescimento foi mais significativo no setor privado. Viacava et al. 

(2018) destacam que o crescimento dos técnicos de enfermagem se deu a partir da 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nº 276/2003 (COFEN, 2003). 

O parágrafo 1° desta resolução definiu o seguinte:  

 

Art. 1º – Conceder somente Inscrição Provisória, ao Profissional que tenha 
concluído o módulo ou etapa de Qualificação de Auxiliar de Enfermagem, 
como itinerário do Curso de Educação Profissional Técnico de Enfermagem. 

 

O Gráfico 9 apresenta a evolução do número de médicos por especialidades 

para o período entre 2007 e 2019. Observa-se, pelo Gráfico 9, um aumento 

considerável do número de médicos de “outras especialidades”, em que se encontram 

os gerontólogos, especialistas em saúde na velhice. Ademais, a especialidade que 
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apresentou importante crescimento em seu volume de profissionais foi a de clínico 

geral. As demais especialidades mantiveram-se quase constantes ao longo do tempo. 

 

Gráfico 9 – Evolução do número de médicos empregados por especialidades, Brasil, 2007-
2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do DataSus, 2007-2018. 

 

Mourão Netto et al. (2018) atribuem o aumento no número de médicos no Brasil 

a políticas públicas de saúde que incentivaram maiores investimentos nessa área, tais 

como o Programa Mais Médicos (PMM). Segundo os autores, o PMM possibilitou o 

aumento do número de médicos disponíveis, impulsionou a expansão de vagas em 

cursos de medicina, aumentou disponibilidade de consultas médicas e melhorou a 

estrutura física das unidades básicas de saúde. Com isso, conforme Viacava et al. 

(2018), a razão de médicos a cada mil habitantes aumentou porque o número de 

médicos cresceu de forma mais acelerada que a população. Todavia, o que se 

observa é que mesmo com o programa mais médicos, há uma preferência desses 

profissionais pela Saúde Suplementar, devido a questões salariais, o que fez com que 

o crescimento desses profissionais fosse mais significativo no setor privado (CAMPOY 

et al., 2020). 

Com o crescimento da população idosa, a demanda por serviços se saúde 

gerontológicos ganha notoriedade (RIVADENEIRA, 2000). A demanda por creches, 

escolas de educação infantil e serviços obstétricos e pediátricos tende a diminuir 

(JANNUZZI; PASQUALI, 1999; TUIRÁN, 2002). Em contrapartida, a demanda por 
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serviços de recreação para idosos, serviços gerontológicos, geriátricos e 

especializados em saúde na velhice tende a aumentar devido ao aumento no número 

de idosos. Essas alterações tendem a modificar a relação entre o número de 

profissionais na área de saúde e o número de habitantes de determinada população.  

Diante do exposto, observa-se que é relevante observar e relacionar a dinâmica 

população, principalmente da população idosa, na formulação de políticas públicas de 

saúde. Assim, espera-se que os resultados deste estudo contribuam para a análise 

da demanda por recursos humanos na área da saúde.  
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3 CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

Pensando no contexto de transição demográfica, apontado por Lassance 

(2017), para o planejamento e provisão de bens e serviços públicos, os governos 

devem adaptar o serviço público para o envelhecimento da sociedade (OCDE, 2010) 

e de seus próprios servidores públicos, que também passam pelo processo de 

envelhecimento, mudando seu status de servidor ativo para inativo, tornando-se 

detentores de benefícios previdenciários, o que representa, para o ente federativo, um 

gasto, uma vez que deverá pagar os benefícios aos servidores inativos e contratar 

novos trabalhadores, sejam servidores estatutários ou trabalhadores não estatutários 

(incluindo os temporários e os empregados públicos), para substituir aqueles que 

saíram do status de servidor ativo.  

Lassance (2017) elenca três requisitos básicos para que o Estado possa 

atender às demandas da população, quais sejam: i) contar com um número de 

trabalhadores públicos adequado e com trabalhadores qualificados, conforme o 

exercício da função; ii) os trabalhadores devem contar com a disponibilidade de 

recursos adequados para a realização de suas atividades; iii) os trabalhadores devem 

utilizar esses recursos de forma eficiente, evitando desvios de finalidade e 

desperdícios. 

De acordo com a OCDE (2010), os servidores públicos no Brasil representam 

entre 11 e 12% da força de trabalho total, incluindo os vinculados a entidades da 

administração indireta. Esse percentual está muito abaixo da média de 22% dos 

países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). De acordo com Lassance (2017), no Brasil, em relação à população total, 

3,20% dos indivíduos são servidores públicos municipais, enquanto 1,58% e 0,35% 

são estaduais e federais, respectivamente. Esse número maior de servidores públicos 

dos municípios em relação aos estados e a União, é explicado pelo fato de os 

municípios serem os responsáveis pela execução da maior parte dos serviços 

públicos e políticas sociais (LASSANCE, 2017). O relatório da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2010) considera que o número 

de servidores públicos no Brasil deve continuar a aumentar, desde que justificado 

esse aumento pela melhoria dos serviços públicos prestados.  

A contratação de servidores públicos estatutários ocorre por meio de concursos 

públicos (PESSOA et al., 2009) e garante a esses servidores a característica de 
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estabilidade, entre outras diferenças em relação aos demais trabalhadores, que são 

contratados por meio de contratações temporárias. O presente estudo analisa os 

trabalhadores do setor público municipal (estatutários e demais trabalhadores), cuja 

evolução é apresentada no Gráfico 10, para o período entre 1999 a 2018. Os 

resultados mostram que o número de servidores estatutários municipais no Brasil 

passou de mais de 2 milhões, em 1999, para mais de 4 milhões, em 2018. No caso 

dos não estatutários, esse número passou de mais de 1 milhão em 1999 para quase 

2,5 milhões em 2018. Observa-se, pelo Gráfico 10, que o número de servidores 

estatutários municipais apresenta crescimento linear desde 1999, apresentando um 

pequeno declínio entre 2017 e 2018, período no qual o número de trabalhadores não 

estatutários volta a crescer (pois havia apresentado um declínio entre 2015 e 2017). 

Observa-se também que a população total cresceu, mas em ritmo menos acelerado 

que a população de trabalhadores do setor público municipal, uma vez que a 

proporção de trabalhadores do setor público municipal em relação à população total 

aumentou ao longo do período apresentado. 

 

Gráfico 10 – Evolução do número de trabalhadores do setor público municipal e da população 
total, Brasil, 1999-2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora por meio dos dados do Munic-IBGE (1999-2018) e IBGE (2008, 2013 e 
2018). 

 

Lopez e Guedes (2020) acreditam que o volume da força de trabalho no setor 

público tem relação com o do setor privado: devido à natureza dos vínculos do setor 

público, a resposta a crises econômicas por esse setor ocorre posteriormente em 

relação ao setor privado. Segundo os autores, em momentos de crise econômica, é 
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comum que a força de trabalho no setor privado diminua mais rapidamente e, em 

contrapartida, aumente no setor público. Em momentos de dinamismo econômico, 

segundo os autores, as ocupações no setor privado aumentam e reduzem sua 

participação no setor público. Os autores explicam que o setor privado observou uma 

retração em 2015, devido à crise econômica vivenciada nesse mesmo período. 

Entretanto, o setor público apresentou reflexos dessa crise de forma mais tardia que 

o setor privado. No Gráfico 10 é possível observar esse efeito no volume de 

trabalhadores não estatutários.  

Outra explicação fornecida pelos autores é a da existência de uma tendência 

de contratação meritocrática no serviço público, por meio de concursos públicos. Isso 

fez com que o número de servidores estatutários crescesse de forma mais acelerada 

que o de não estatutários, que chegou a decrescer em 2017. De acordo com os 

autores, isso indica uma profissionalização dos serviços locais, por meio da 

contratação de servidores estatutários.  

No caso do Brasil, o aumento do funcionalismo público pode ser justificado 

historicamente no passado, tendo como objetivo a melhoria de serviços públicos como 

saúde e educação (OCDE, 2010). Entretanto, esses aumentos devem ser 

acompanhados minunciosamente, devendo ser justificados pela procura da mitigação 

de deficiências já existentes em serviços públicos como saúde e educação (OCDE, 

2010). 

De acordo com Júnior e Nogueira (2011), a expansão da ocupação do setor 

público municipal mostra que cada vez mais os serviços públicos são prestados no 

âmbito municipal. A expansão do emprego público municipal é resultado da 

municipalização e descentralização de serviços públicos como saúde, educação e 

assistência (CARVALHO, 2011; JÚNIOR; NOGUEIRA, 2011). Ocorre que, com a 

descentralização a partir da Constituição de 1988, os municípios passaram a ser 

responsáveis por parte significativa dos serviços públicos prestados à população. 

Além disso, na década de 1990, o aumento do número de trabalhadores no setor 

público pode ser explicado pela universalização de serviços sociais básicos após a 

Constituição de 1988 e pela criação de novos municípios após 1988 (CARVALHO, 

2011). Esses períodos de alto volume de contratação (nas décadas de 1990 e 2000) 

podem, também, ser impulsionados por elevado quantitativo de aposentadorias no 

período, demandando reposição dos servidores estatutários (JÚNIOR; NOGUEIRA, 

2011). 



42 

 

Destaca-se, ainda, que muitos municípios possuem um baixo percentual de 

servidores estatutários (variando de 0 a 100% entre os municípios). De acordo com 

dados da base Munic (IBGE, 2019), de forma geral, cerca de 61% dos servidores 

municipais são servidores estatutários. Nos municípios em que o percentual de 

servidores estatutários é baixo, a maior parte da demanda por serviços públicos da 

população é suprida pelos demais trabalhadores do setor público municipal. Assim, 

supondo que não haja desigualdades na produtividade desses trabalhadores, de 

forma geral, os estatutários suprem cerca de 61% da demanda por serviços públicos 

da população. Desse modo, o que se propôs no presente estudo, dentre outras coisas, 

foi a obtenção de estimativas da demanda por trabalhadores no setor público 

municipal, as quais podem vir a servir de subsídio para a elaboração de políticas 

públicas que visem a melhoria de serviços públicos municipais por meio da 

contratação de pessoal. 

A contratação de trabalhadores não estatutários viabiliza a contratação de mão-

de-obra com a finalidade de atender às demandas temporárias ou específicas da 

população. Em casos como este, a contratação de trabalhadores não estatutários 

configuraria um mecanismo, adotado pelos governos, de flexibilização trabalhista 

(ARAÚJO; JANN, 2018). Essa estratégia de contratação possibilitaria o suprimento da 

necessidade de servidores, baseando-se na demanda da população - que se modifica 

conforme as mudanças demográficas -, além de reduzir os gastos com a contratação 

de servidores estatutários (ARAÚJO; JANN, 2018). Assim, considerar também os 

trabalhadores não estatutários é relevante, uma vez que a contratação destes pela 

Administração Pública pode se configurar uma importante estratégia para atender às 

demandas por trabalhadores públicos da população (SILVA, 2011), sem inferir em 

obrigações geradas pela contratação de servidores estatutários.  

Todavia, com a mudanças de mandato é comum observar o aumento no 

número de trabalhadores não estatutários transferidos ou demitidos (ESTEVAM, 

2010), fazendo com que a taxa de rotatividade seja maior entre esses trabalhadores, 

sendo ainda maior nos primeiros anos de mandato – ou quando há mudanças 

partidárias - e diminuindo nos anos posteriores (LOPEZ, 2015). Essa alta rotatividade 

no serviço público pode gerar descontinuidades desses serviços e causar ineficiência 

e desperdício de recursos públicos (ESTEVAM, 2010). Como corroborado em 

Estevam (2010), a dúvida sobre a descontinuidade do serviço público vem à tona com 

a troca de mandato, principalmente nos âmbitos municipais e estaduais. Por outro 
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lado, a contratação temporária ou a terceirização permitem a ocupação temporária de 

cargos na Administração Pública, que antes encontravam-se vagos, gerando, 

possivelmente, ineficiência no serviço público prestado (CARNEIRO, 2016). 

Carneiro (2016) defende que, em certa medida, a contratação temporária 

poderia suprir a necessidade dos órgãos e melhorar a eficiência do serviço público 

prestado. Todavia, segundo o autor, a contratação excessiva de não estatutários pode 

fazer com que muitos sejam contratados para tarefas que demandam especialidades 

específicas de candidatos que entrariam no serviço público por meio de concurso 

público (CARNEIRO, 2016). Esses aspectos, dentre outras coisas, podem 

afetar/reduzir a qualidade do serviço prestado, devido à limitação técnica do 

profissional que o executa.  

Outro fator que tem significativa influência nas contratações de trabalhadores 

no setor público é a situação econômica do ente federativo. Em momentos de 

expansão econômica, os governos tendem a aumentar seus gastos, tanto com 

investimentos quanto com a contratação de pessoal; já em momentos de crises, a 

tendência é que esses gastos sejam contidos pelos governantes (JÚNIOR; 

NOGUEIRA, 2011). Com isso, os momentos de crise/expansão econômica também 

afetam a contratação de recursos humanos e, consequentemente, sua estrutura etária 

futura.  

Ademais, o uso da tecnologia também pode exercer importante papel dentro 

das organizações. Por meio das inovações tecnológicas, é possível mecanizar, 

agilizar e aperfeiçoar a execução de processos. Por outro lado, o uso dessas 

inovações pode tornar a mão-de obra de alguns serviços obsoleta (BARBOSA et al., 

2020), o que reduziria a demanda por profissionais, devido à sua substituição total e 

parcial por artifícios tecnológicos. Entretanto, alguns serviços específicos não podem 

(nem devem) ser substituídos totalmente por esses recursos, como no caso dos 

serviços de saúde: a tecnologia auxilia o trabalho dos profissionais dessa área, mas 

não os substitui totalmente. Nos diversos setores da economia, por exemplo, a 

utilização da Tecnologia da Informação (TI) é refletida na redução dos postos de 

trabalho, todavia, no setor de saúde, mesmo com essas práticas, o número de 

profissionais aumentou (VIACAVA et al., 2018). 

De acordo com Júnior e Nogueira (2011), há uma tendência de declínio no 

número de trabalhadores em funções administrativas no setor público, devido à 

crescente utilização de TI. Para os estados e União, Júnior e Nogueira (2011) 
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evidenciaram que várias atividades de caráter administrativo foram incorporadas às 

atividades de outros profissionais por meio da utilização da TI. Nos municípios Júnior 

e Nogueira (2011) identificaram um crescimento de mais de 10% no número de 

empregados na área administrativa. Por isso, Júnior e Nogueira (2011) consideram 

que o processo de incorporação das TI no âmbito municipal tem sido mais lento, o que 

também deve impactar na demanda por profissionais nas diversas áreas do serviço 

público municipal. 

Por meio dos resultados do presente estudo, foi possível identificar em quais 

áreas profissionais a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público 

municipal será mais intensa nas próximas décadas. Portanto, esses resultados 

servirão de subsídio para a formulação de políticas públicas, no que diz respeito à 

gestão de recursos humanos no âmbito do serviço público municipal. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados aspectos metodológicos como fonte de dados 

utilizados no presente estudo, análise de indicadores demográficos das populações 

dos municípios e dos trabalhadores do setor público municipal, premissas utilizadas 

no modelo de projeções populacionais, modelo de projeção utilizado, bem como 

metodologia utilizada para a estimativa da necessidade demográfica de trabalhadores 

do setor público municipal por categoria profissional.  

 

4.1 FONTE DE DADOS, RECORTES TEMPORAL E GEOGRÁFICO 

 

A principal fonte de dados utilizada nesta pesquisa foi a Relação Anual de 

Informações Sociais do ano de 2018 (RAIS, 2018), para todos os municípios 

brasileiros com informações disponíveis sobre trabalhadores do setor público 

municipal neste ano. O Decreto n° 76.900, de 23 de dezembro de 1975 (BRASIL, 

1975), estabelece que todo estabelecimento deve declarar anualmente informações 

sobre seus empregados ao Ministério da Economia por meio da Rais (2018). Por meio 

da Rais (2018), é possível obter informações tanto dos empregados, quanto do 

estabelecimento no qual esse empregado trabalha. O ano de 2018 foi utilizado por ser 

o período mais recente disponível na Rais (2018) no momento de início de realização 

desta pesquisa.  

As informações sobre os empregados disponibilizadas na Rais (2018) e 

utilizadas no presente estudo constam no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Informações utilizadas e disponíveis na base de dados da Rais, 20188. 

Nome da variável Descrição da variável 

MUNICIPIO Município de localização do estabelecimento 

IDADE Idade do trabalhador 

SEXO Sexo 

TEMP EMPR Tempo de emprego do trabalhador (em meses) 

                                                           
8 Todas as informações constantes na Rais podem ser consultadas por meio do dicionário disponível 

no link: https://github.com/ElaineGama/DicionarioRais/blob/main/Dicion%C3%A1rio%20-
%20RAIS%202018.xls. 
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CBO Ocupação 2002 
Código da ocupação pela Classificação Brasileira de Ocupações9, 

criada em 2002 - atualizada em 23/08/2004 

NAT JURIDICA Natureza Jurídica  

TP VINCULO Tipo de vínculo empregatício 

Fonte: Rais, 2018. 

 

Dos 5.570 municípios existentes no Brasil, a base de dados Rais (2018), para 

o período de 2018, apresentava informações de trabalhadores do setor público 

municipal de 5.548 municípios, o que corresponde a 99,6% do total de municípios 

existentes. Com base nesses dados brutos foi possível identificar 4.819.258 

servidores estatutários municipais em 2018, sendo 65,4% (3.151.027) mulheres e 

34,6% (1.668.231) homens, distribuídos por 5.509 municípios. Além disso, foram 

identificados 577.924 trabalhadores não estatutários, sendo 66,6% (384.649) 

mulheres e 33,4% (193.275) homens, distribuídos por 3.412 municípios. Um resumo 

dessas informações é apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de municípios e servidores estatutários e trabalhadores não 
estatutários com informações disponíveis na Rais 2018 

  
Quantitativo de trabalhadores Quantidade de 

municípios Feminino Masculino Total 

Estatutários 3.151.027 1.668.231 4.819.258 5.509* 

Não estatutários 384.649 193.275 577.924 3.412** 

Total 3.535.676 1.861.506 5.397.182 5.548*** 

Fonte: Rais, 2018. 
*2.136 municípios possuíam informações apenas de servidores estatutários. 
**39 municípios possuíam informações apenas de trabalhadores não estatutários. 
***3.373 municípios possuíam informações de servidores estatutários e trabalhadores não estatutários. 

 

Apesar de ser uma vasta fonte de informações sobre empregados, a Rais 

(2018) apresenta limitações devido ao considerável número de informações 

preenchidas incorretamente. Santos et al. (2018) discutem a existência de três tipos 

de erros recorrentes na Rais (2018), no que diz respeito aos servidores públicos, quais 

sejam: quando os servidores surgem (tipo I) e quando desaparecem (tipo II) da Rais 

(2018) em determinado ano sem que o vínculo (ou saída) do servidores tenha sido 

formalizado, ou quando ambas as situações acontecem (tipo III). Esses erros 

                                                           
9 As ocupações constantes na CBO 2002 podem ser consultadas por meio do link na tabela: 
https://github.com/ElaineGama/OcupacoesRaisCBO/blob/main/Ocupa%C3%A7%C3%B5es%20-
%20Rais%20-%20CBO.xlsx. 
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afetariam, principalmente, análises longitudinais baseadas nas informações da Rais 

(2018).  

Entretanto, por meio da manipulação desses microdados, durante esta 

pesquisa, percebeu-se erros que vão além dos citados pelos autores, e envolvem 

também erros tais como erros de declaração de idade (idades menores que 18 anos, 

ou maiores que 74 anos para servidores públicos), erros na declaração do salário 

(salários com valores zerados, inferiores a um salário mínimo ou superiores ao teto 

constitucional), códigos de ocupação preenchidos incorretamente, não sendo possível 

fazer correspondência com os códigos presentes na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), entre outros. Tais discrepâncias não impossibilitaram a utilização 

desses dados, porém, demandaram ajustes, que foram detalhados na próxima seção.  

 

4.2 ANÁLISE E CORREÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

As observações consideradas incorretas no banco de dados da Rais (2018) 

foram corrigidas com base nas informações consideradas corretas no próprio banco 

de dados. Todas as correções foram realizadas separadamente para os bancos de 

dados com informações dos servidores estatutários e trabalhadores não estatutários. 

Após todos os ajustes, os dois bancos de dados foram unidos para utilização no 

modelo de projeção populacional. 

Ignorar observações com dados faltantes em um banco de dados pode 

acarretar erros de estimativas e prejudicar as análises das variáveis do banco de 

dados (NUNES; KLÜCK; FACHEL, 2010). Por isso, a correção e imputação de 

observações em variáveis de um banco de dados - e não a simples exclusão dessas 

observações - é relevante para a análise do banco de dados completo (OLIVEIRA et 

al., 2018). Em sua revisão da literatura, Nunes (2007) divide os métodos de imputação 

de dados em métodos de imputação única e métodos de imputação múltipla.  

Os métodos de imputação única (ou simples) ocorrem quando os dados 

faltantes são substituídos uma única vez. Já nos métodos de imputação múltipla, para 

cada observação faltante, são imputados múltiplos valores, gerando vários bancos de 

dados, de modo que é possível analisar n bancos de dados completos. Os métodos 

simples são vantajosos em relação aos métodos múltiplos devido à simplicidade do 

método e à desnecessidade de espaço para armazenar e analisar n bancos de dados. 

Nunes (2007) indica a imputação pelo método simples nos casos em que até 15% das 
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observações possuem dados faltantes. Isto posto, dentre os métodos apresentados 

por Nunes (2007), o presente estudo utilizou-se do método de imputação única de 

substituição por um valor de tendência central.  

No Brasil, a investidura em cargos públicos se dá a partir dos 18 anos de idade 

e a idade máxima possível é de 74 anos, pois a idade para a aposentadoria 

compulsória é de 75 anos. No caso da variável idade, para os estatutários, essa 

medida variava de 0 a 100 anos. Para os não estatutários, a idade variava de 0 a 99 

anos. Por simplificação, para os não estatutários, assim como para os estatutários, 

adotou-se como premissa a idade máxima de 74 anos e a idade mínima de 18 anos. 

A Figura 1 apresenta a distribuição da frequência dos trabalhadores por idade antes 

de qualquer correção dessa variável.  
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Figura 1 – Frequência da variável idade, dos trabalhadores do setor público municipal, 
estatutários e não estatutários, antes de qualquer correção, Rais, 2018. 

 

 
Fonte: Rais, 2018. 

 

Entre os estatutários, foram identificados 403 indivíduos com idades menores 

que 18 anos e 5.638 indivíduos com idades maiores que 74 anos. Entre os 

trabalhadores não estatutários, 1.002 tinham idades menores que 18 anos e 808 

tinham idades maiores que 74 anos. Assim, evidenciou-se que 7.851 trabalhadores 

tinham idade menor que 18 ou maior que 74 anos, o que corresponde a 

aproximadamente 0,15% do total de observações. Para esses casos, a idade dos 

trabalhadores foi corrigida com base na idade mediana dos trabalhadores em cada 

município.  
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Para a correção, o banco de dados inicial foi dividido em dois: um em que as 

idades dos indivíduos foram consideradas corretas e o outro em que as idades dos 

trabalhadores se enquadravam nos casos em que i) idade menor que 18 e ii) idade 

maior que 74. Para o primeiro banco de dados, calculou-se a idade mediana dos 

trabalhadores em cada município. Posteriormente, para cada município, utilizou-se 

esses valores na imputação das idades dos indivíduos cujas idades foram 

consideradas incorretas. Criou-se a variável “Idade Corrigida”. Para os indivíduos 

cujas idades foram consideradas corretas, a idade corrigida foi igual a idade inicial do 

trabalhador. Para os indivíduos cujas idades foram consideradas incorretas, a idade 

corrigida foi imputada com base na mediana da idade dos demais trabalhadores do 

município ao qual esses indivíduos estavam vinculados. Com base nesses valores, foi 

possível obter uma nova distribuição dos trabalhadores por idade. Os resultados 

dessa distribuição são apresentados na Figura 2. Verifica-se, pela figura, que os 

maiores percentuais de servidores estatutários pertencem aos grupos de 30 a 39 

anos, enquanto para os trabalhadores não estatutários, as maiores proporções 

pertencem aos grupos de 35 a 44 anos. Já as menores proporções são observadas 

nas primeiras e nas últimas idades. 
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Figura 2 - Pirâmides etárias das população de trabalhadores públicos municipais, estatutários 
e não estatutários, antes e após as correções da idade, segundo dados da Rais, Brasil, 2018. 

 

 
Fonte: Rais, 2018. 
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a variável tempo de emprego em anos. Os valores variavam entre 0 e 50 anos. A 

distribuição inicial dessa variável em anos é apresentada na Tabela 2.  

Observa-se, pela tabela, uma grande concentração de observações no tempo 

de emprego igual a 0 ou 1. Além disso, observou-se que para os servidores 

estatutários e os trabalhadores não estatutários a distribuição da mediana do tempo 

de emprego por idade era muito semelhante, o que levou à decisão de considerar que 

essa variável representaria o tempo de emprego do trabalhador durante toda a sua 

vida laboral e não apenas no emprego atual, uma vez que, por se tratarem de vínculos 

temporários, os valores apresentados pelos trabalhadores não estatutários foram 

considerados muito elevados. Considerou-se, portanto, que a variável tempo de 

emprego refere-se ao tempo de emprego total do trabalhador, acumulado durante toda 

a sua vida laboral, desconsiderando os períodos em que o trabalhador esteve 

desempregado. 

Além disso, com a utilização dessa variável, calculou-se a idade de início de 

contribuição, por meio da subtração do tempo de emprego da variável idade corrigida. 

Verificou-se, com isso, casos em que a idade de início de contribuição era menor que 

18 anos. Identificou-se também indivíduos com idades muito avançadas (mais de 50 

anos) e tempo de emprego iguais a 0 ou 1.  

Considerou-se, portanto, os casos em que a variável tempo de emprego 

deveria ser corrigida: Idade de início de contribuição menor que 18 ou maior que 50 

anos e os casos em que a variável tempo de emprego em meses estava zerada no 

banco de dados brutos, quando medida em meses.  

Com base nesses critérios foram identificados, para os servidores estatutários, 

17.783 indivíduos cuja idade de início de contribuição era menor que 18 anos, 319.368 

indivíduos cuja idade de início de contribuição era maior ou igual a 50 anos e 307 

indivíduos que não se enquadravam nos critérios anteriores, mas que o tempo de 

emprego em meses estava zerado no banco inicial, o que totalizou 337.458 

observações a serem corrigidas (7% do total de estatutários). Para os trabalhadores 

não estatutários, foram identificados 1.874 casos em que a idade de início de 

contribuição era menor que 18 anos, 57.219 casos em que a idade de início de 

contribuição era maior ou igual a 50 anos e 64 casos que não possuíam os requisitos 

anteriores, porém, apresentaram tempo de emprego em meses zerado, totalizando 

59.157 observações a serem corrigidas (10% do total de trabalhadores não 

estatutários)  
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Para esses casos a imputação foi realizada por meio do método de imputação 

única de substituição por medida de tendência central, descrito em Nunes (2007). 

Utilizou-se como medida de tendência central a mediana. Assim, tanto para os 

estatutários, quanto para os não estatutários, separadamente, os bancos de dados 

foram divididos em dois bancos: um com os indivíduos cujo tempo de emprego foi 

considerado correto e o outro com os indivíduos cujo tempo de emprego foi 

considerado incorreto. Para os indivíduos com tempo de emprego correto, calculou-

se a mediana do tempo de emprego em cada idade. A distribuição desses valores é 

apresentada no Gráfico 11. 

 
Gráfico 11 - Distribuição da mediana do tempo de emprego em anos por idade dos servidores, 

estatutários e trabalhadores não estatutários, Rais, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 
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de emprego corrigido”: para os indivíduos com tempo de emprego considerado 

correto, o tempo de emprego corrigido foi igual ao tempo de emprego em anos 

inicialmente observado; para os indivíduos com tempo de emprego considerado 

incorreto, o tempo de emprego corrigido foi imputado com base na mediana do tempo 

de emprego por idade, considerando a idade do indivíduo. Os resultados da nova 

distribuição dos trabalhadores por tempo de emprego são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Frequência da variável tempo de emprego, dos trabalhadores municipais 
estatutários e não estatutários, antes e após imputações, Rais, 2018. 

Tempo de 
emprego 

Frequência (%) - Estatutários Frequência (%) - Não estatutários 

Antes Após Antes Após 

0 473.858 (9,83) 406.574 (8,44) 150.106 (25,97) 128.723 (22,27) 

1 549.674 (11,41) 453.443 (9,41) 93.512 (16,18) 79.254 (13,71) 

2 208.512 (4,33) 188.669 (3,91) 21.471 (3,72) 19.050 (3,30) 

3 178.586 (3,71) 161.503 (3,35) 21.504 (3,72) 18.680 (3,23) 

4 180.773 (3,75) 166.480 (3,45) 20.199 (3,50) 18.002 (3,11) 

5 190.400 (3,95) 172.483 (3,58) 18.781 (3,25) 16.405 (2,84) 

6 239.059 (4,96) 223.396 (4,64) 20.274 (3,51) 18.876 (3,27) 

7 201.683 (4,18) 190.057 (3,94) 17.332 (3,00) 15.787 (2,73) 

8 172.488 (3,58) 163.435 (3,39) 14.330 (2,48) 13.307 (2,30) 

9 139.239 (2,89) 131.518 (2,73) 14.091 (2,44) 13.162 (2,28) 

10 238.806 (4,96) 229.727 (4,77) 23.383 (4,05) 21.731 (3,76) 

11-20 1.355.019 (28,12) 1.499.829 (31,12) 98.183 (16,99) 123.693 (21,40) 

21-30 549.995 (11,41) 697.636 (14,48) 44.182 (7,64) 69.699 (12,06) 

31-40 134.696 (2,79) 128.907 (2,67) 19.346 (3,35) 20.496 (3,55) 

41-50 6.470 (0,13) 5.601 (0,12) 1.230 (0,21) 1.059 (0,18) 

Total 4.819.258 (100,00) 4.819.258 (100,00) 577.924 (100,00) 577.924 (100,00) 

Fonte: Rais, 2018. 

 

No banco de dados sem correção, para os estatutários, mais de 21% dos casos 

tinham 0 ou 1 ano de tempo de emprego (terceira coluna da Tabela 2), enquanto para 

os não estatutários essa medida era de mais de 42% (sétima coluna da Tabela 2). 

Com a imputação das observações, essas medidas caíram para 17 e 36%, 

respectivamente (quinta e nona colunas da Tabela 2). Com isso, a distribuição dos 

trabalhadores por idade e tempo de emprego também foi modificada. A distribuição 

dos trabalhadores por idade e tempo de emprego é apresentada na Figura 3. Observa-

se que, quanto maior a idade, menor a proporção a trabalhadores com 0 ou 1 ano de 

emprego. Destaca-se também o acentuado volume de indivíduos com mais de 35 

anos de contribuição. Entre esses indivíduos, os com idades a partir de 60 anos já 

poderiam se aposentar por idade e tempo de contribuição, mas, por decisão individual, 

optam por continuar trabalhando.  
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Figura 3 – Distribuição dos trabalhadores por idade e tempo de emprego em anos, estatutários 
e não estatutários, após a correção da variável tempo de emprego, Rais, 2018. 

 

 
Fonte: Rais, 2018. 
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Idade de início de contribuição. Esta variável, denotada por y, é uma das variáveis de 

entrada do modelo de projeção utilizado, considera apenas os períodos de tempo em 

que o trabalhador esteve contribuindo e foi utilizada durante o cálculo da idade de 

aposentadoria - cuja função é apresentada na seção posterior a esta -, na 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

%
 d

e
 s

e
rv

id
o
re

s
 p

o
r 

te
m

p
o
 d

e
 e

m
p
re

g
o

Grupos de idade

Estatutários

36-50

21-35

6-20

5

4

3

2

1

0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

%
 d

e
 s

e
rv

id
o
re

s
 p

o
r 

te
m

p
o
 d

e
 e

m
p
re

g
o

Grupo de idade

Não estatutários

36-50

21-35

6-20

5

4

3

2

1

0



56 

 

operacionalização das microssimulações. A idade de início de contribuição foi 

calculada por meio da subtração do tempo de emprego corrigido da idade corrigida. 

Após a correção da idade e do tempo de emprego, os trabalhadores foram 

classificados em categorias profissionais, segundo nomenclatura do cargo exercido 

constante na CBO. Os trabalhadores foram divididos nas categorias constantes no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Categorias e características de classificação utilizadas com base na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO). 

Categoria Característica 

Educação10 
Professores, supervisores, pesquisadores e profissionais cuja nomenclatura do cargo 

indicava que o profissional trabalhava no ambiente escolar. 

Saúde 
Auxiliares, técnicos e agentes de saúde, médicos, enfermeiros, cirurgiões, 

biomédicos e demais profissionais cuja nomenclatura do cargo indicava que o 
indivíduo trabalhava na área da saúde direta ou indiretamente. 

Outros Demais cargos que não se enquadram nas categorias anteriores. 

Fonte: Elaboração própria com base na CBO e Rais (2018). 

 

O Apêndice 1 apresenta os códigos de ocupação, as nomenclaturas dos cargos 

e a categoria profissional correspondente a cada código. Após a classificação com 

base na CBO, verificou-se que 414.033 trabalhadores apresentavam erros na 

digitação do código de ocupação, não estando esses códigos dentre os presentes na 

CBO. Nesses casos, os trabalhadores foram classificados com base nos demais 

trabalhadores, já classificados anteriormente, respeitando a proporção de cada 

categoria, em cada município. Verificou-se que, em média, os trabalhadores 

classificados incialmente na categoria “Outros” possuíam os menores salários, 

seguidos dos trabalhadores das categorias “Saúde” e “Educação”. Por isso, 

considerou-se os trabalhadores não classificados incialmente ordenados por salários 

(do menor para o maior), sendo os trabalhadores com menores salários classificados 

na categoria “Outros”, seguido das categorias “Saúde” e “Educação”. Após isso, 

classificou-se também os trabalhadores da área da educação em professores e não 

professores (“Outros”), adotando os mesmos critérios de classificação, sabendo que, 

em média, os professores possuem salários maiores. Os Apêndices 2 e 3 apresentam 

exemplos numéricos das classificações dos trabalhadores nas categorias 

profissionais e na condição de professor, respectivamente. A Tabela 3 apresenta o 

                                                           
10 Dentro da categoria “Educação”, identificou-se os professores, o que possibilitou que os indivíduos 
fossem classificados como professores ou não. 
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número e a proporção de trabalhadores em cada categoria antes e após as 

imputações das categorias e a Tabela 4 apresenta o número e proporção de 

trabalhadores da categoria Educação, classificados como professor e outros, antes e 

após as imputações das categorias.  

 

Tabela 3 – Relação do número e proporção de trabalhadores, estatutários e não estatutários, 
por categoria, antes e após imputações das categorias. 

Categoria 
Estatutários Não estatutários 

Antes (%) Após (%) Antes (%) Após (%) 

Educação 1.435.297 32,4 1.532.522 31,8 144.135 25,9 148.533 25,7 

Saúde 766.992 17,3 826.564 17,2 141.597 25,5 145.798 25,2 

Outros 2.225.399 50,3 2.460.172 51,0 269.729 48,6 283.593 49,1 

Total 
classificados 

4.427.688 100,0 4.819.258 100,0 555.461 100,0 577.924 100,0 

Não 
classificados 

391.570 8,1* 0 0,0* 22.463 3,9** 0 0,0** 

Total geral 4.819.258 100,0 4.819.258 100,0 577.924 100,0 577.924 100,0 

Fonte: Rais, 2018. 
(*) Percentual sobre o total de servidores estatutários. 
(**) Percentual sobre o total de trabalhadores não estatutários. 

 

Tabela 4 – Relação do número e proporção de trabalhadores, estatutários e não estatutários, 
da categoria Educação, antes e após imputações das categorias. 

Categoria 
Educação 

Estatutários Não estatutários 

Antes da 
imputação (%) 

Após a imputação 
(%) 

Antes da 
imputação (%) 

Após a 
imputação (%) 

Professor 1.284.939 89,5 1.372.632 89,6 122.277 84,8 126.140 84,9 

Outros 
(Educação) 

150.358 10,5 159.890 10,4 21.858 15,2 22.393 15,1 

Total 
classificados 

1.435.297 100,0 1.532.522 100,0 144.135 100,0 148.533 100,0 

Não 
classificados 

97.225 6,3* 0 0,0* 4.398 3,0** 0 0,0** 

Total geral 1.532.522 100,0 1.532.522 100,0 148.533 100,0 148.533 100,0 

Fonte: Rais, 2018. 
(*) Percentual sobre o total de servidores estatutários da categoria Educação. 
(**) Percentual sobre o total de trabalhadores não estatutários da categoria Educação. 

 

O novo banco de dados da Rais (2018), com as variáveis corrigidas, foi ainda 

modificado considerando as informações da base de dados Munic (IBGE, 2019) e do 

DRAA (SPREV, 2020), da Secretaria de Previdência. A base dados Munic (IBGE, 

2019), para o ano de 2018, foi utilizada para os quantitativos de servidores estatutários 

e trabalhadores não estatutários presentes na Rais (2018). As informações do DRAA 

(SPREV, 2020), para o ano de 2018, foi utilizada apenas para corrigir o tamanho e a 

composição por sexo e condição de professor das populações de servidores públicos 
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municipais estatutários evidenciadas na Rais (2018), uma vez que nessa base de 

dados não há informações sobre trabalhadores não estatutários. 

Santos et al. (2018) apresentaram a possibilidade de tratar os dados da Rais 

(2018), para os entes que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

com o auxílio dos dados do DRAA (SPREV, 2020). Com base nisso, no presente 

estudo, esses ajustes foram elaborados com base tanto na base de dados do DRAA 

(SPREV, 2020), quanto na base de dados Munic (IBGE, 2019).  

A base de dados Munic (IBGE, 2019) fornece informações sobre o perfil dos 

5.570 municípios brasileiros. Informações sobre recursos humanos, legislação e 

instrumento de planejamento, cultura, saúde, educação, assistência social, segurança 

alimentar, trabalho e inclusão produtiva, política para mulheres e instrumentos de 

gestão migratória são disponibilizadas nessa base de dados. No Anexo 1 são 

apresentadas as informações disponíveis em cada suplemento da Munic (IBGE, 

2019).  

No presente estudo, utilizou-se o suplemento Recursos Humanos, por meio do 

qual foram identificados 6.579.997 trabalhadores públicos municipais, sendo 61% 

(4.036.113) estatutários e 39% (2.543.884) não estatutários. Na Munic (IBGE, 2019) 

não há informações sobre sexo, idade ou remuneração dos trabalhadores, sendo 

possível apenas identificar o volume total de trabalhadores por município.  

Outra fonte de dados utilizada foi o DRAA (SPREV, 2020), disponibilizado pelo 

site11 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, 

no campo de pesquisa Estatísticas e Informações dos RPPS. Esse demonstrativo 

apresenta características gerais do RPPS, regime previdenciário que os municípios 

oferecem aos seus servidores estatutários, assim como os resultados principais da 

Avaliação Atuarial desse RPPS, bem como informações sobre a população segurada 

pelo regime. Essas informações são disponibilizadas à Secretaria de Previdência 

apenas por entes que possuem RPPS.  

Em 2018, havia dados de DRAA (SPREV, 2020) disponíveis para 2.003 

municípios com RPPS, sendo possível identificar informações referentes a 2.470.505 

servidores estatutários, sendo 65,4% (1.616.567) mulheres e 35,6% (853.938) 

homens. Pelo DRAA (SPREV, 2020) disponibiliza-se informações sobre salário médio, 

idade média, número de professores e número total de servidores estatutários. As 

                                                           
11 Disponível em: https://serprodrive.serpro.gov.br/s/ddNsSEb8qASxpat. 
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informações do DRAA (SPREV, 2020) utilizadas para o presente estudo foram as que 

seguem: tamanho da população total de servidores públicos estatutários, percentual 

de professores e o percentual de homens e mulheres entre os servidores 

Inicialmente, apenas para os servidores estatutários, foram comparados os 

quantitativos de servidores públicos municipais na Rais (2018), Munic (IBGE, 2019) e 

DRAA (SPREV, 2020). Os quantitativos de servidores estatutários da Rais (2018) 

variavam de 1 a 139.711 servidores. Na base de dados Munic (IBGE, 2019), esse 

quantitativo variava de 1 a 126.459 servidores, enquanto no DRAA (SPREV, 2020) 

variava de 1 a 123.346 servidores.  

Comparando os quantitativos das três bases de dados, verificou-se que: em 18 

municípios o quantitativo de servidores estatutários da Rais (2018) é igual ao da Munic 

(IBGE, 2019); em 9 municípios o quantitativo da Rais (2018) é igual ao do DRAA 

(SPREV, 2020); em 762 municípios o quantitativo da Munic (IBGE, 2019) é maior que 

o da Rais (2018), porém, em 27 desses municípios há servidores na Munic (IBGE, 

2019), mas não há na Rais (2018), nem no DRAA (SPREV, 2020); em 4.008 

municípios o quantitativo de servidores da Rais (2018) é maior que o da Munic (IBGE, 

2019); em 210 municípios o quantitativo de servidores do DRAA (SPREV, 2020) é 

maior que o da Rais (2018); em 5.326 municípios o quantitativo de servidores da Rais 

(2018) é maior que o do DRAA (SPREV, 2020); e, em 140 municípios os quantitativos 

da Munic (IBGE, 2019) e DRAA (SPREV, 2020) são maiores que o da Rais (2018), 

simultaneamente.  

Foram esses 140 municípios os selecionados para fazer a correção do tamanho 

da população de servidores da Rais (2018). Para esses casos, o quantitativo de 

servidores a ser alcançado com as imputações foi igual a média aritmética entre o 

quantitativo de servidores da Munic (IBGE, 2019) e do DRAA (SPREV, 2020). O 

quantitativo da Rais (2018) não foi considerado, porque identificou-se que os 

quantitativos da Munic (IBGE, 2019) e DRAA (SPREV, 2020) eram próximos entre si, 

enquanto o quantitativo da Rais (2018) era mais distante dos demais, o que afetaria a 

média, caso esse último valor também fosse considerado.  

Para alcançar esses quantitativos, 71.972 novos servidores foram criados na 

base de dados de servidores estatutários. Inicialmente, utilizou-se a Rais (2018) e o 

DRAA (SPREV, 2020) para calcular o número de professores e não professores dos 

sexos masculino e feminino. Identificou-se os percentuais de professores e não 

professores em cada sexo na Rais (2018) e no DRAA (SPREV, 2020) e adotou-se o 
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maior percentual de professores entre os dois bancos de dados. Com base nesses 

percentuais, calculou-se o número de servidores a ser imputados em cada grupo: 

homens professores, mulheres professoras, homens não professores e mulheres não 

professoras. Com base nisso, foram imputados 1.804 professores, 7.996 professoras, 

37.224 não professores e 24.948 não professoras.  

Após criar as observações com os novos servidores estatutários, em cada 

município, atribuindo as características de sexo e condição de professor, conforme 

parágrafo anterior, o banco de dados original de servidores estatutários foi dividido em 

quatro, considerando o sexo e condição de professor ou não dos servidores. Para os 

servidores de cada grupo, em cada município, calculou-se, para as variáveis 

numéricas, os indicadores médios dos servidores: idade média, salário médio, idade 

de início de contribuição média. Para os servidores imputados, em cada município, 

em cada grupo de servidores, às variáveis numéricas foram atribuídos os valores 

médios observados nos servidores já existente na Rais (2018). Após isso, os quatro 

bancos de dados foram unidos, com os servidores imputados e originais da Rais 

(2018), e, para as variáveis categóricas, os novos servidores foram classificados com 

base na proporção dos servidores anteriormente existentes em cada categoria, em 

cada município, conforme Apêndice 2. A Tabela 5 apresenta o número total de 

servidores estatutários, para cada variável, antes e após a realização das imputações.  

 

Tabela 5 – Relação do número e proporção de servidores estatutários , por variável antes e 
após imputações. 

Variáveis categóricas - servidores estatutários 

Variável Categoria Antes (%) Imputações (%) Após (%) 

Sexo 
Feminino 3.151.027 65,4 45.220 62,8 3.196.247 65,3 

Masculino 1.668.231 34,6 26.752 37,2 1.694.983 34,7 

Professor 
Professor 1.372.632 28,5 9.710 13,5 1.382.342 28,3 

Outros 3.446.626 71,5 62.172 86,4 3.508.798 71,7 

Categoria profissional 

Educação 1.532.522 31,8 10.578 14,7 1.543.100 31,5 

Saúde 826.564 17,2 4.232 5,9 830.796 17,0 

Outros 2.460.172 51,0 57162 79,4 2.517.334 51,5 

Total 4.819.258 100,0 71.972 100,0 4.891.230 100,0 

Variáveis numéricas 

Variável Medida Antes Após 

Idade 
Média 43,7 43,6 

Mediana 43,0 43,0 

Idade Y 
Média 32,2 32,2 

Mediana 32,0 32,0 

Remuneração (R$) 
Média 2.915,4 2.938,3 

Mediana 2.117,9 2.137,0 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Rais (2018), DRAA (SPREV, 2020) e Munic 
(IBGE, 2019). 
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Após as imputações dos servidores estatutários, utilizou-se o banco de dados 

Munic (IBGE, 2019) para comparar os quantitativos de trabalhadores não estatutários 

do setor público municipal da Rais (2018) e Munic (IBGE, 2019). Dessa comparação, 

constatou-se que: o quantitativo de trabalhadores não estatutários em cada município 

na Rais (2018) variava de 1 a 13.024 trabalhadores. Na Munic (IBGE, 2019), esse 

quantitativo variava de 1 a 26.368 trabalhadores. Identificou-se que em apenas 4 

municípios o quantitativo de trabalhadores não estatutários é o mesmo nas duas 

bases de dados. Em 5.552 municípios há diferenças entre os quantitativos de 

trabalhadores não estatutários da Rais (2018) e da Munic (IBGE, 2019), sendo que 

em 102 municípios o quantitativo da Rais (2018) é maior e em 5.450 municípios o 

quantitativo da Munic (IBGE, 2019) é maior. Em 2.147 municípios há trabalhadores 

não estatutários na Munic (IBGE, 2019), mas não há nenhum trabalhador não 

estatutário na Rais (2018). As diferenças no quantitativo de trabalhadores não 

estatutários variam de 1 a 25.844 trabalhadores. A proporção dessas diferenças em 

relação ao total da Rais (2018) variava entre 0,2% e 1.187.150% (o que indica que na 

Munic (IBGE, 2019) havia quase 12 mil vezes o número de trabalhadores não 

estatutários que constava na Rais (2018), no município em questão). 

Diferentemente dos servidores estatutários, para os trabalhadores não 

estatutários não se utilizou uma terceira base de dados que confirmasse ou não o 

quantitativo de trabalhadores constantes na Rais (2018), não sendo possível 

identificar qual base de dados possuía informações mais confiáveis. Por esse motivo, 

optou-se por utilizar, para esse grupo de trabalhadores, apenas as informações 

constantes da Rais (2018).  

 

Tabela 6 – Relação do número e proporção de trabalhadores, estatutários e não estatutários, 
por variável antes e após imputações. 

Variáveis categóricas 

    Estatutários Não 
estatutários 

(%) Variável Categoria Antes (%) 
Imputações 

(%) 
Após (%) 

Sexo 
Feminino 3.151.027 65,4 45.220 62,8 3.196.247 65,3 384.649 66,6 

Masculino 1.668.231 34,6 26.752 37,2 1.694.983 34,7 193.275 33,4 

Professor 
Professor 1.372.632 28,5 9.710 13,5 1.382.342 28,3 126.140 21,8 

Outros 3.446.626 71,5 62.172 86,4 3.508.798 71,7 451.784 78,2 

Categoria 
profissional 

Educação 1.532.522 31,8 10.578 14,7 1.543.100 31,5 148.533 25,7 

Saúde 826.564 17,2 4.232 5,9 830.796 17,0 145.798 25,2 

Outros 2.460.172 51,0 57162 79,4 2.517.334 51,5 283.593 49,1 
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Total 4.819.258 100,0 71.972 100,0 4.891.230 100,0 577.924 
100,

0 

Variáveis numéricas 

Variável Medida 
Estatutários Não 

estatutários Antes Após 

Idade 
Média 43,7 43,6 42,5 

Mediana 43,0 43,0 42,00 

Idade Y 
Média 32,2 32,2 33,2 

Mediana 32,0 32,0 34,0 

Remuneração 
(R$) 

Média 2.915,4 2.938,3 2.823,8 

Mediana 2.117,9 2.137,0 1.688,6 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Rais (2018), DRAA (SPREV, 2020) e Munic 
(IBGE, 2019). 

 

4.3 MODELO DE PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE TRABALHADORES DO 

SETOR PÚBLICO MUNICIPAL: MICROSSIMULAÇÃO 

 

No presente estudo, buscou-se obter o número de trabalhadores ativos do setor 

público municipal a cada tempo, em cada categoria profissional, para, com base 

nesses quantitativos, calcular a necessidade de contratação de novos trabalhadores 

entre 2020 e 2030. Para obter o número de trabalhadores ativos do setor público 

municipal a cada tempo, foi necessário projetar a população de trabalhadores em cada 

categoria.  

Na literatura, alguns modelos de projeções populacionais são utilizados. Santos 

e Barbieri (2015) dividem os modelos de projeções em qualitativos e quantitativos. Os 

métodos qualitativos são baseados em impressões e tendências passadas, como os 

métodos judgemental scenarios e o survey (SANTOS; BARBIERI, 2015). Os métodos 

quantitativos, conforme os autores, são baseados em modelos matemáticos. Esses 

métodos são divididos em métodos de extrapolação matemática, componentes 

demográficas e modelos estruturais.  

Nos métodos de extrapolação matemática, o crescimento populacional ao 

longo do tempo é determinado por uma função matemática (SANTOS; BARBIERI, 

2015). Todavia, segundo os autores, esse método não é indicado para projeções de 

pequenas áreas, pois pode gerar diferenciais entre a soma das áreas menores e a 

área maior (composta por todas as áreas menores). Os métodos estruturais são 

utilizados quando se quer analisar o comportamento da população à luz de variáveis 

independentes, como variáveis econômicas (SANTOS; BARBIERI, 2015). Nesses 
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modelos, o foco é analisar como variáveis econômicas afetam a componente 

migração.  

No método das componentes demográficas, as componentes da dinâmica 

demográfica são projetadas para, em seguida, determinar o comportamento da 

população ao longo do tempo (SANTOS; BARBIERI, 2015). Na projeção de pequenas 

áreas, o método das componentes demográficas é aplicado a uma área maior e os 

resultados dessa aplicação servem como para a utilização de outros métodos de 

projeções para as áreas menores, que compõem a área maior (SANTOS; BARBIERI, 

2015). Todavia, conforme os autores, quanto menor for a população da área menor, 

mais distante os resultados obtidos estarão da realidade, uma vez que os parâmetros 

utilizados para a projeção são obtidos da área maior.  

Apesar da diversidade dos métodos disponíveis na literatura, projetar a 

população de pequenas áreas ainda é um desafio devido à diversidade dos fatos 

demográficos nas pequenas áreas (FREIRE; GONZAGA; GOMES, 2019). Entre os 

métodos de projeções populacionais de pequenas áreas Santos e Barbieri (2015) 

citam: o método de tendência linear de crescimento (AiBi), em que a projeção da área 

menor é feita com base na sua contribuição para o crescimento da área maior 

(SANTOS; BARBIERI, 2015); o método ratio methods (métodos de relação ou razão), 

no qual as populações das áreas menores são projetadas por meio de frações da área 

maior, tendo como desvantagem o fato de que em populações muito pequenas as 

informações podem apresentar grande instabilidade ou serem insuficientes(SANTOS; 

BARBIERI, 2015). 

Existem ainda os modelos de projeções baseados em microssimulação. 

Nesses modelos, cada indivíduo é acompanhado ao longo do tempo e em cada 

período do tempo as informações sobre as características desses indivíduos são 

geradas aleatoriamente e armazenadas (CORRÊA, 2014). A utilização desse método 

envolve a utilização de distribuições de probabilidade, podendo ser utilizado a 

amostragem de Monte Carlo, em que são geradas listas com vários resultados para 

cada pequena área, com o intuito de obter os melhores ajustes dos resultados 

(STILLWELL; CLARKE, 2011). Com isso, as informações sobre as características dos 

indivíduos de uma população são geradas a cada tempo não uma única vez, mas uma 

quantidade suficientemente grande de vezes, gerando um conjunto de resultados 

aleatórios para cada indivíduo, a cada tempo, que correspondem a uma distribuição 

de probabilidade representativa da população.  



64 

 

A utilização da microssimulação é justificada na projeção de pequenas 

populações, pois quanto maior o nível de desagregação das variáveis do modelo, mais 

eficiente é a representação dos resultados (WILSON; REES, 2005; STILLWELL; 

CLARKE, 2011). Nos modelos agregados há problemas de heterogeneidade, média 

e viés de agregação (STILLWELL; CLARKE, 2011). Nos modelos de microssimulação, 

segundo Stillwell e Clarke (2011), esses problemas são solucionados. Além disso, o 

modelo de microssimulação é capaz de captar a variabilidade da ocorrência dos 

eventos entre os diferentes indivíduos da população (CORRÊA, 2014).  

O modelo de simulação, tanto de eventos discretos, quanto de eventos 

contínuos pode ser utilizado para a resolução de problemas nas mais diversas áreas 

da ciência (BANKS, 1999; LOPES, [s.d.]). Otero-Niño et al. (2019) utilizaram um 

modelo de microssimulação no software VISSIM para analisar a segurança no tráfego 

de veículos em faixas preferenciais de ônibus. Kingsland (1982) utilizou o modelo de 

simulação Pensim para projetar a condição financeira de um plano de pensão. 

Guerrero (2019) utilizou um modelo de microssimulação de tributos e transferências 

para a Colômbia, a fim de analisar o impacto de mudanças em políticas fiscais e 

cambiais na distribuição de renda e arrecadação de tributos.  

Francesconi et al. (2020) utilizaram um modelo discreto de microssimulação, 

para o período de 2017-2030, a fim de analisar os impactos do encerramento do 

Programa Mais Médicos (PMM) no Brasil sobre a saúde e cobertura do programa 

Estratégia Saúde Família (ESF). Os autores utilizaram um coorte de municípios. 

Segundo os autores, o modelo de microssimulação permite resultados não abrangidos 

por modelos de coorte determinísticos, uma vez que, de forma geral, reflete com mais 

precisão trajetórias individuais, incorpora o impacto de eventos aleatórios futuros e 

captura variações nas características individuais  

Considerando problemas semelhantes ao proposto neste estudo, tem-se que 

Olivieri (2001) utilizou uma abordagem determinística para projetar a mortalidade 

futura. Em Olivieri e Pitacco (2012) utiliza-se uma abordagem estocástica para estimar 

a mortalidade agregada. Olivieri e Pitacco (2012) utilizam distribuições de 

probabilidade para realizar estimativas da mortalidade futura de beneficiários de uma 

seguradora. Na área da demografia, Corrêa (2014) utilizou o modelo de 

microssimulação para analisar como a variação de características demográficas 

impactam na solvência de regimes próprios de previdência social dos municípios. 
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Isto posto, no presente estudo utilizou-se o modelo de microssimulação com 

amostragem de Monte Carlo. A partir das estimativas das probabilidades de saída das 

tábuas de múltiplos decrementos, sorteios de números aleatórios foram realizados, 

para cada indivíduo, em cada idade e em cada sexo. Esses números aleatórios, com 

valores entre 0 e 1, foram comparados com a probabilidade de saída por invalidez ou 

morte da tábua de múltiplos decrementos. Quando o número aleatório gerado foi 

menor que a probabilidade de saída por invalidez ou morte, assumiu-se que o 

indivíduo saiu do estado de ativo por invalidez ou morte. Quando o número gerado foi 

maior que a probabilidade de saída, assumiu-se que o indivíduo continuou ativo. 

Esses sorteios foram realizados várias vezes, a cada ano, para cada indivíduo, 

até que o indivíduo saísse do estado de ativo. Quando o indivíduo saía do grupo de 

ativos, calculava-se o tempo que o indivíduo havia levado para sair desse estado, 

denominado T. No modelo adotado, utilizou um número de 2.500 rodadas para as 

populações de todos os municípios, em todas as categorias. Essa quantidade foi 

considerada adequada após a realização de análises dos resultados com algumas 

quantidades de rodadas. Concluiu-se, portanto, que, considerando a quantidade de 

sorteios aleatórios realizados em cada simulação e o tamanho das populações dos 

municípios, a quantidade de 2.500 rodadas seria adequada para o presente estudo 

por ser uma quantidade suficientemente grande para que os resultados convergissem 

para resultados razoavelmente representativos das populações em análise, mesmo 

em municípios muitos pequenos. Assim, para a população de cada categoria e 

município, as simulações foram feitas 2.500 vezes.  

Com isso, para cada simulação realizada, têm-se um T diferente para cada 

indivíduo. Por fim, comparou-se o tempo aleatório T, somado à idade x, com a idade 

de aposentadoria, r, calculada inicialmente, com base na premissa de aposentadoria. 

Após comparar essas medidas, a cada ano da simulação, para cada indivíduo, 

verificou-se se o indivíduo saiu do grupo de ativos, seja por invalidez ou morte ou por 

aposentadoria. 

Neste trabalho considerou-se o modelo de microssimulação adaptado do 

Simulador Atuarial-Demográfico de Regimes Próprios de Previdência Social 

(SADEPrev), fruto do que foi feito em Corrêa (2014). Do SADEPrev adaptou-se as 

funções de aposentadoria, diferenciando os estatutários vinculados a RPPS e os 

demais trabalhadores e ajustou-se as rotinas utilizadas para projetar a população de 

cada categoria profissional, em cada município, separadamente, para, por fim, 
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guardar as informações do quantitativo de trabalhadores ativos do setor público 

municipal em cada categoria, a cada tempo, em cada município. 

Os dados de entrada, no modelo utilizado, para cada município, possuem as 

variáveis apresentadas no Quadro 3. Entre os trabalhadores ativos do setor público 

municipal, diferenciou-se os professores e os demais trabalhadores devido às 

diferenças nas regras de aposentadoria. Ressalta-se que os profissionais de saúde 

que trabalham em condições que prejudicam sua saúde e integridade física também 

têm direito à aposentadoria diferenciada, entretanto, neste estudo, não se utilizou 

regras diferenciadas para os profissionais de saúde, devido à impossibilidade de 

identificação de tais condições de trabalho apenas com base na nomenclatura do 

cargo ocupado, conforme a CBO constante na Rais (2018). 

 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas no modelo de microssimulação. 

Variável Valores assumidos 

Idade Variável numérica que representa a idade do trabalhador 

Sexo Assume 1, se feminino e 2, se masculino 

Idade Y Variável numérica que representa a idade de início de contribuição do trabalhador 

Estado Inicial 
Informa o estado do trabalhador (ativo, inativo, etc.). Todos os trabalhadores 

assumiram valor 1 (ativo) inicial 

Professor Assume 1, se professor e 0, caso contrário 

Categoria Informa a categoria profissional do trabalhador (Educação, Saúde ou Outros) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A Figura 4 apresenta as trajetórias possíveis para os trabalhadores ativos, até 

a saída do estado de ativo.  
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Figura 4 – Fluxograma da mudança de status dos trabalhadores ativos para inativos 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em Corrêa (2014).  
Nota: x é a idade do servidor. 

 

No modelo utilizado, os trabalhadores saem do estado de ativo, definitivamente, 

apenas por três causas: entrada em invalidez, morte ou aposentadoria. Neste estudo, 

não se considerou as saídas temporárias dos trabalhadores, como licenças e 

afastamentos. Ademais, a rotatividade não foi considerada, sendo esta escolha 

justificada na subseção 4.4.4, que trata da rotatividade. Com isso, utilizou-se a mesma 

modelagem para os servidores estatutários e os trabalhadores não estatutários.  

Os resultados foram um conjunto de n (igual a 2.500) resultados obtidos em 

cada simulação feita. Desse modo, foi possível obter resultados médios, mínimos e 

máximos, dentro de intervalos de confiança de 95%, os quais foram adotados como 

representativos das populações analisadas. Esses intervalos de confiança foram 

calculados por meio dos cálculos do percentil 2,5 (denominado resultado mínimo 

dentro do intervalo de confiança) e do percentil 97,5 (denominado resultado máximo 

dentro do intervalo de confiança). 

Obter uma distribuição de resultados dentro de intervalos de confiança é 

relevante, dentre outras coisas, devido à alta variabilidade de resultados que 

populações muito pequenas podem apresentar. Em populações maiores, a 

variabilidade dos resultados é menor, sendo esses resultados mais próximos do 

Trabalhador ativo

Calcula idade da 
aposentadoria (r).

Se r ≤ T + x

Aposentado.

Sorteios aleatórios das probabilidades de 
saída da atividade.

Gera tempo aleatório T até invalidez ou 
morte.

Se r > T + x

Inválido ou morto.
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resultado médio. Em populações menores, os resultados apresentam maior 

variabilidade em torno de um resultado médio, sendo necessária uma quantidade 

maior de simulações, a fim de que os resultados convirjam para um resultado médio 

que representativo da população.  

Para o presente estudo, o que interessou foi o momento em que o trabalhador 

deixou o estado de ativo, seja por morte, aposentadoria programada ou por invalidez. 

Assim, a cada ano de interesse da simulação, verificou-se quantos trabalhadores 

ativos restavam no município, em cada categoria profissional. Com base no número 

de trabalhadores ativos em cada ano da projeção e em cada categoria profissional, foi 

possível estimar a necessidade demográfica de contratação de trabalhadores no setor 

público municipal. Ademais, o número de trabalhadores que saíram do estado de ativo 

a cada ano determina o volume de cargos que a partir de então se tornarão vagos. 

Cabe ao gestor decidir sobre substituir ou não esses trabalhadores por servidores 

estatutários ou por trabalhadores não estatutários, e em que medida a reposição 

acontecerá.  

Por fim, as rotinas utilizadas nas microssimulações podem ser consultadas no 

repositório por meio do link: https://github.com/ElaineGama/Fun-esSimula-oDisserta-

o.  

 

4.4 PREMISSAS UTILIZADAS NO MODELO DE MICROSSIMULAÇÃO 

 

Em modelos de projeções populacionais é necessário adotar hipóteses que 

ajudam a responder questões como: por quanto tempo os indivíduos analisados 

permanecerão na população de interesse ou quais ocorrências farão com que esses 

indivíduos sairão da população de interesse. Geralmente essas hipóteses (ou 

premissas) estão relacionadas à probabilidade de ocorrência de determinados 

eventos (BENELLI; SIVIERO; COSTA, 2016), tais como: morte, migração, 

aposentadoria e entrada em invalidez (no caso de projeção da população de grupos 

de trabalhadores ativos). Essas premissas são utilizadas no modelo de projeção da 

população para calcular as probabilidades de saída dos indivíduos da população de 

interesse.  

No presente estudo, utilizou-se as premissas de mortalidade, aposentadoria e 

invalidez no modelo de projeção da população de trabalhadores públicos municipais. 

A premissa de mortalidade foi utilizada para o cálculo das probabilidades de morte por 
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sexo e idade dos trabalhadores públicos municipais; a premissa de entrada em 

invalidez foi utilizada para calcular a probabilidade de os indivíduos entrarem em 

invalidez em cada sexo e idade; a premissa de aposentadoria foi utilizada para o 

cálculo da idade de aposentadoria dos trabalhadores públicos municipais, variável que 

foi utilizada como uma das variáveis de entrada no modelo de projeção. A saída dos 

trabalhadores do estado de ativo conforme a adoção dessas premissas faz com que 

o cargo anteriormente ocupado se torne vago. 

 

4.4.1 Aposentadoria 

 

As premissas para a aposentadoria dos trabalhadores decorrem da legislação. 

Para os servidores estatutários vinculados a RPPS, a função que calcula a idade da 

aposentadoria foi baseada no texto constitucional, anteriormente à EC n° 103, de 12 

de novembro de 2019 (BRASIL, 2019a), e da adaptação do que foi utilizado em Corrêa 

(2014). Destaca-se que as inovações trazidas pela EC n° 103 de 2019 não foram 

consideradas no cálculo da idade da aposentadoria dos servidores vinculados a RPPS 

por considerar que, por ser uma regra recente do governo federal para servidores 

federais e que os municípios têm autonomia para adotá-la ou não, a maioria dos 

municípios ainda não adotou tal regra ou podem nunca vir a adotar. Para os 

trabalhadores não estatutários e os servidores estatutários cujo município não possui 

RPPS, a função da idade de elegibilidade à aposentadoria foi baseada na legislação 

vigente que regula a aposentadoria dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991). A 

diferenciação entre os trabalhadores estatutários que eram ou não vinculados a RPPS 

municipais foi feita por meio de informações constantes no DRAA (SPREV, 2020), que 

apresenta os municípios que possuem RPPS municipais. 

A aposentadoria de cada trabalhador pode se dar pela idade, pela combinação 

do tempo e da idade, compulsoriamente e por invalidez. Baseado nas regras de 

concessão apresentada e na adaptação das formulações utilizadas em Corrêa (2014), 

a idade da aposentadoria, em cada caso, foi calculada da forma apresentada no 

Quadro 4, considerando ri a idade da aposentadoria por idade, rt a idade da 

aposentadoria por tempo e idade e y a idade de início de contribuição. 
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Quadro 4 – Regras para o cálculo da idade da aposentadoria dos trabalhadores públicos 
municipais, estatutários e não estatutários. 

Estatutários (RPPS)* 

Aposentadoria por idade ri = {

60, se y ≤ 50 e sexo = feminino
y + 10, se y > 50 e sexo = feminino

65, se y ≤ 55 e sexo = masculino
y + 10, se y > 55 e sexo = masculino

} 

Aposentadoria por idade e tempo de 
contribuição 

rt = {

55, se y ≤ 25 e sexo = feminino
y + 30, se y > 25 e sexo = feminino

60, se y ≤ 25 e sexo = masculino
y + 35, se y > 25 e sexo = masculino

} 

Aposentadoria compulsória 𝑟𝑐 = 75 

Não estatutários (RGPS) 

Aposentadoria por Idade ri =  {

60, se y ≤ 45 e sexo = feminino
y + 15, se y > 45 e sexo feminino
65, se y ≤ 50 e sexo = masculino

y + 15, se y > 50 e sexo masculino

} 

Aposentadoria por tempo de 
contribuição 

rt =  {
y + 30 e sexo = feminino

y + 35 e sexo = masculino
} 

Aposentadoria compulsória 𝑟𝑐 = 75 

Fonte: Brasil, 1998; Brasil, 1991. 
*Para os professores do ensino infantil, fundamental e médio, a idade da aposentadoria e o tempo de 
contribuição exigidos são reduzidas em 5 (cinco) anos, conforme disposto no § 5°, do artigo 40, da 
CF/88 (BRASIL, 1988).  

 

A idade da aposentadoria r foi igual a r =  min( rt, ri, rc). Entretanto, se a idade 

atual (x) do indivíduo for maior que a idade da aposentadoria estimada, o indivíduo 

deverá aposentar-se imediatamente no ano seguinte. Logo, r = max(min( rt, ri, rc), 𝑥 +

1). No presente estudo, foi adotado o pressuposto de que os trabalhadores se 

aposentaram logo que se tornam elegíveis. Uma limitação desse pressuposto é uma 

subestimação do número de ativos, uma vez que mesmo aqueles que poderiam adiar 

a aposentadoria após tornarem-se elegíveis foram considerados no grupo de 

trabalhadores que se aposentarão.  

 

4.4.2 Mortalidade 

 

O segundo decremento considerado no presente estudo foi a saída por morte. 

De acordo com Corrêa (2014), geralmente os planos previdenciários adotam uma 

tábua de vida média representativa da mortalidade e sobrevivência futura da 

população em análise. No presente estudo, foram utilizadas as tábuas de mortalidade 

projetadas por Gonzaga et al. (2019)12, para o ano de 2018, para cada município 

                                                           
12 Este trabalho contou com o financiamento e apoio administrativo da Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos (SAE) da Presidência da República e do Programa das Nações Unidas para o 
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brasileiro, para ambos os sexos. Uma vantagem da utilização desses resultados 

advém da possibilidade de considerar diferenciais na estrutura e no nível de 

mortalidade vivenciados pelos municípios, o que não seria possível com a utilização 

de uma única tábua média para todos os municípios. 

O Gráfico 12 apresenta os diferenciais nas probabilidades de morte por sexo 

entre os municípios de São Luís (MA) e Florianópolis (SC) e o Brasil. As tábuas dos 

municípios são as utilizadas neste estudo, elaboradas por Gonzaga et al. (2019). As 

tábuas para o Brasil são disponibilizadas pelo IBGE (2018b).  

Evidencia-se que, para ambos os sexos, a mortalidade de São Luís é maior, 

seguida das mortalidades do Brasil e de Florianópolis. Além disso, as diferenças entre 

os sexos nas três localidades são significativas. Esses diferenciais confirmam a 

importância de utilizar tábuas de mortalidade diferentes para cada município, uma vez 

que a utilização de uma tábua única para todos os municípios – como a tábua do IBGE 

(2018b) – poderia subestimar ou sobrestimar o número de mortes. Exemplo disso é 

que para municípios como São Luís - com mortalidade maior que a do Brasil -, a 

utilização de uma tábua como a do IBGE (2018b) subestimaria o número de saídas 

por mortes, o que sobrestimaria o número de trabalhadores ativos, reduzindo a 

necessidade de contratação de novos trabalhadores. No caso de municípios como 

Florianópolis - com mortalidade menor que o a do Brasil -, a utilização da tábua de 

uma tábua média sobrestimaria o número de saídas por mortes, o que afetaria 

subestimaria o número de trabalhadores ativos e, consequentemente, aumentaria a 

necessidade de contratação de novos trabalhadores. 

 

                                                           
Desenvolvimento do Brasil (PNUD-Brasil), tendo sido implementado pelo Centro Internacional de 
Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG). 
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Gráfico 12 – Probabilidades de morte feminina e masculina dos municípios de São Luís (MA) e 
Florianópolis(SC) e do Brasil, 2018. 

 
Fonte: Gonzaga et al. (2019) e IBGE (2018).  

 

4.4.3 Entrada em invalidez 

 

A idade de aposentadoria por invalidez se dá na idade posterior à idade em que 

o indivíduo se invalidar. No presente estudo, para o decremento invalidez, foi utilizada 

a tábua de invalidez Álvaro Vindas. De acordo com Gomes, Fígoli e Ribeiro (2010) a 

tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas é uma das principais utilizadas no 

mercado de previdência, além de ser o mínimo estabelecido pela Secretaria de 

Previdência para a probabilidade de entrada em aposentadoria por invalidez. Essa 

tábua foi confeccionada para o Departamento Atuarial e Estatístico da Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), pelo estatístico Álvaro Vindas, em 1957 

(GOMES; FÍGOLI; RIBEIRO, 2010).  

 

4.4.4 Rotatividade 

 

Os servidores estatutários possuem a característica de estabilidade no serviço 

público e por isso possuem uma baixa rotatividade em relação aos demais 
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trabalhadores públicos. Essa característica garante que a grande maioria dos atuais 

servidores permanecerão no cargo atual até a sua aposentadoria ou morte. Nesse 

contexto, o presente estudo analisará os servidores estatutários e os trabalhadores 

não estatutários no âmbito do setor público municipal, considerando sua dinâmica de 

aposentadoria ou mortalidade antes da aposentadoria como base para a necessidade 

de contratação de novos trabalhadores. 

Neste trabalho foi desconsiderada a saída por exoneração, tanto para 

estatutários quanto para os não estatutários. Para os estatutários, considera-se 

razoável desconsiderar a saída por exoneração para a grande parte dos municípios 

brasileiros, uma vez que os servidores têm estabilidade e poucos saem do serviço 

público municipal. Para os não estatutários, apesar da alta taxa de rotatividade, 

podendo um trabalhador ser substituído por outro, como o trabalho se dedica à análise 

do número de vagas para esses trabalhadores, e não de suas características ou da 

natureza dos vínculos dos ocupantes dessas vagas, tal pressuposto também não 

invalidaria os resultados, assumindo que a vaga poderia ser ocupada por um servidor 

estatutário e que não o foi por questões governamentais, e não de demanda pelo 

trabalho. Considera-se, portanto, que os resultados do presente estudo objetivam 

mais a discussão sobre o quantitativo de vagas no setor público municipal do que 

sobre as características de quem as ocupam.  

 

4.4.5 Tabela de múltiplos decrementos 

 

Por fim, com base nas hipóteses de mortalidade e entrada em invalidez, foi 

construída uma tábua de múltiplos decrementos (TMD). A TMD considera em sua 

probabilidade de saída total todas as possíveis causas de saída às quais os indivíduos 

estão expostos (entrada em invalidez, mortalidade, rotatividade, etc.). Em sua 

operacionalização, utiliza-se as probabilidades de saída por cada causa 

(denominadas de taxas no ambiente de múltiplos decrementos) e calcula-se as 

probabilidades de saída por cada causa e total, considerando os vários decrementos 

que podem causar a saída do indivíduo da população ou estado analisado. 

Considerando um ambiente multidecremental, com apenas dois decrementos 

(mortalidade e entrada em invalidez), as probabilidades de saída da TMD são 

calculadas da forma que segue. 
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qx
(m)

= qx
′(m)

[1 −
1

2
qx

′(i)
] 

 

Em que, qx
′(m)

 e qx
′(i)

 são, respectivamente, as taxas de decrementos das 

causas mortalidade e entrada em invalidez na idade x, obitidas por meio das tábuas 

de mortalidade e das tábuas de entrada em invalidez, comentadas nas seções 4.4.2 

e 4.4.3; qx
(m)

 é a probabilidade de saída da TMD pelo decremento mortalidade, na 

idade x. A probabilidade de saída da TMD pelo decremento entrada em invalidez é 

calculada de forma análoga. Com base nessas probabilidades de saída, a 

probabilidade de saída total (qx
(T)

) da TMD é calculada por meio da soma das 

probabilidades de saída individuais.  

 

qx
(T)

= qx
(m)

+ qx
(i)

 

 

Na Tabela 7 é apresentada uma tabela de múltiplos decrementos para o 

município de Florianópolis-SC. Dos resultados da tabela é possível observar que as 

probabilidades de se invalidar são crescentes ao longo das idades, indicando que 

quanto mais velho o indivíduo maior sua probabilidade de se invalidar. No caso da 

mortalidade, observa-se diferenciais entre as mortalidades masculina e feminina, 

sendo esta menor que aquela. Ademais, observa-se que a probabilidade de entrada 

em invalidez supera a probabilidade de morte nas idades mais avançadas. Por fim, a 

probabilidade de saída considerando os dois decrementos cresce à medida que a 

idade aumenta, sendo as probabilidades femininas menores que as masculinas, com 

destaque para as idades mais jovens. Esses diferenciais entre os sexos podem afetar 

os resultados, fazendo com que uma proporção maior de homens saia do estado de 

trabalhador ativo, devido à sua maior probabilidade de saída em comparação às 

mulheres.  

 

Tabela 7 – Tabela de múltiplos decrementos para os trabalhadores públicos municipais de 
Florianópolis-SC. 

Idade x 

Decremento único Múltiplos decrementos 

Mortalidade 
Entrada em 

invalidez 
Mortalidade 

Entrada em 
invalidez 

Total 

𝐪𝐱,𝐅𝐞𝐦
′(𝐦)

 𝐪𝐱,𝐌𝐚𝐬
′(𝐦)

 𝐪𝐱,𝐅𝐞𝐦
′(𝐢)

 𝐪𝐱,𝐌𝐚𝐬
′(𝐢)

 𝐪𝐱,𝐅𝐞𝐦
(𝐦)

 𝐪𝐱,𝐌𝐚𝐬
(𝐦)

 𝐪𝐱,𝐅𝐞𝐦
(𝐢)

 𝐪𝐱,𝐌𝐚𝐬
(𝐢)

 𝐪𝐱,𝐅𝐞𝐦
(𝐓)

 𝐪𝐱,𝐌𝐚𝐬
(𝐓)

 

0 0,0069 0,0086 0,0000 0,0000 0,0069 0,0086 0,0000 0,0000 0,0069 0,0086 
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1 0,0002 0,0006 0,0000 0,0000 0,0002 0,0006 0,0000 0,0000 0,0002 0,0006 
2 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 
3 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 
4 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
5 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
6 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
7 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
8 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
9 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
10 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
11 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 
12 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 
13 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 
14 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 
15 0,0002 0,0007 0,0006 0,0006 0,0002 0,0007 0,0006 0,0006 0,0008 0,0013 
16 0,0002 0,0011 0,0006 0,0006 0,0002 0,0011 0,0006 0,0006 0,0008 0,0016 
17 0,0003 0,0014 0,0006 0,0006 0,0003 0,0014 0,0006 0,0006 0,0008 0,0019 
18 0,0003 0,0016 0,0006 0,0006 0,0003 0,0016 0,0006 0,0006 0,0009 0,0022 
19 0,0003 0,0018 0,0006 0,0006 0,0003 0,0017 0,0006 0,0006 0,0009 0,0023 
20 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
21 0,0004 0,0019 0,0006 0,0006 0,0004 0,0019 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
22 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
23 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
24 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
25 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0004 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
26 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0010 0,0024 
27 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0011 0,0024 
28 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0011 0,0024 
29 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0005 0,0018 0,0006 0,0006 0,0011 0,0024 
30 0,0006 0,0018 0,0006 0,0006 0,0006 0,0018 0,0006 0,0006 0,0012 0,0024 
31 0,0006 0,0019 0,0006 0,0006 0,0006 0,0019 0,0006 0,0006 0,0012 0,0025 
32 0,0006 0,0019 0,0006 0,0006 0,0006 0,0019 0,0006 0,0006 0,0013 0,0026 
33 0,0007 0,0020 0,0006 0,0006 0,0007 0,0020 0,0006 0,0006 0,0013 0,0026 
34 0,0007 0,0020 0,0007 0,0007 0,0007 0,0020 0,0007 0,0007 0,0014 0,0027 
35 0,0007 0,0021 0,0007 0,0007 0,0007 0,0021 0,0007 0,0007 0,0014 0,0027 
36 0,0008 0,0021 0,0007 0,0007 0,0008 0,0021 0,0007 0,0007 0,0015 0,0028 
37 0,0008 0,0022 0,0007 0,0007 0,0008 0,0022 0,0007 0,0007 0,0016 0,0029 
38 0,0009 0,0023 0,0008 0,0008 0,0009 0,0023 0,0008 0,0008 0,0016 0,0030 
39 0,0009 0,0023 0,0008 0,0008 0,0009 0,0023 0,0008 0,0008 0,0017 0,0031 
40 0,0010 0,0025 0,0008 0,0008 0,0010 0,0025 0,0008 0,0008 0,0019 0,0033 
41 0,0011 0,0026 0,0009 0,0009 0,0011 0,0026 0,0009 0,0009 0,0020 0,0035 
42 0,0013 0,0029 0,0010 0,0010 0,0013 0,0029 0,0009 0,0009 0,0022 0,0038 
43 0,0014 0,0030 0,0010 0,0010 0,0014 0,0030 0,0010 0,0010 0,0024 0,0040 
44 0,0015 0,0032 0,0011 0,0011 0,0015 0,0032 0,0011 0,0011 0,0025 0,0043 
45 0,0016 0,0034 0,0012 0,0012 0,0016 0,0034 0,0012 0,0012 0,0027 0,0046 
46 0,0017 0,0036 0,0013 0,0013 0,0017 0,0036 0,0013 0,0013 0,0030 0,0049 
47 0,0019 0,0039 0,0014 0,0014 0,0019 0,0039 0,0014 0,0014 0,0032 0,0053 
48 0,0020 0,0042 0,0015 0,0015 0,0020 0,0042 0,0015 0,0015 0,0035 0,0057 
49 0,0022 0,0045 0,0017 0,0017 0,0022 0,0045 0,0017 0,0017 0,0038 0,0061 
50 0,0023 0,0048 0,0018 0,0018 0,0023 0,0048 0,0018 0,0018 0,0041 0,0066 
51 0,0026 0,0053 0,0020 0,0020 0,0026 0,0053 0,0020 0,0020 0,0046 0,0073 
52 0,0028 0,0058 0,0022 0,0022 0,0028 0,0058 0,0022 0,0022 0,0051 0,0080 
53 0,0030 0,0063 0,0025 0,0025 0,0030 0,0062 0,0025 0,0025 0,0055 0,0087 
54 0,0031 0,0066 0,0028 0,0028 0,0031 0,0066 0,0028 0,0028 0,0059 0,0094 
55 0,0034 0,0071 0,0031 0,0031 0,0033 0,0071 0,0031 0,0031 0,0064 0,0102 
56 0,0036 0,0076 0,0035 0,0035 0,0036 0,0076 0,0034 0,0034 0,0071 0,0111 
57 0,0039 0,0082 0,0039 0,0039 0,0039 0,0082 0,0039 0,0039 0,0078 0,0120 
58 0,0042 0,0087 0,0044 0,0044 0,0042 0,0087 0,0043 0,0043 0,0085 0,0131 
59 0,0045 0,0092 0,0049 0,0049 0,0045 0,0092 0,0049 0,0049 0,0094 0,0141 
60 0,0049 0,0098 0,0055 0,0055 0,0049 0,0098 0,0055 0,0055 0,0104 0,0152 
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61 0,0053 0,0106 0,0062 0,0062 0,0053 0,0106 0,0062 0,0062 0,0115 0,0168 
62 0,0058 0,0115 0,0070 0,0070 0,0058 0,0115 0,0070 0,0070 0,0128 0,0185 
63 0,0063 0,0123 0,0080 0,0080 0,0062 0,0122 0,0079 0,0079 0,0142 0,0201 
64 0,0067 0,0131 0,0090 0,0090 0,0067 0,0130 0,0090 0,0089 0,0157 0,0220 
65 0,0074 0,0142 0,0102 0,0102 0,0073 0,0141 0,0101 0,0101 0,0175 0,0242 
66 0,0081 0,0156 0,0115 0,0115 0,0081 0,0155 0,0115 0,0115 0,0196 0,0269 
67 0,0089 0,0170 0,0131 0,0131 0,0088 0,0169 0,0130 0,0130 0,0218 0,0299 
68 0,0096 0,0184 0,0149 0,0149 0,0095 0,0183 0,0148 0,0147 0,0243 0,0330 
69 0,0103 0,0198 0,0169 0,0169 0,0102 0,0196 0,0168 0,0167 0,0270 0,0363 
70 0,0112 0,0213 0,0191 0,0191 0,0110 0,0211 0,0190 0,0189 0,0301 0,0401 
71 0,0125 0,0236 0,0217 0,0217 0,0123 0,0233 0,0216 0,0215 0,0339 0,0448 
72 0,0139 0,0260 0,0247 0,0247 0,0138 0,0257 0,0245 0,0244 0,0383 0,0501 
73 0,0153 0,0285 0,0281 0,0281 0,0151 0,0281 0,0279 0,0277 0,0430 0,0558 
74 0,0168 0,0311 0,0319 0,0319 0,0166 0,0306 0,0316 0,0314 0,0482 0,0620 
75 0,0187 0,0341 0,0363 0,0363 0,0183 0,0335 0,0359 0,0357 0,0543 0,0691 
76 0,0208 0,0375 0,0413 0,0413 0,0204 0,0367 0,0408 0,0405 0,0612 0,0772 
77 0,0232 0,0414 0,0469 0,0469 0,0226 0,0404 0,0464 0,0459 0,0690 0,0864 
78 0,0259 0,0456 0,0554 0,0554 0,0251 0,0443 0,0547 0,0541 0,0798 0,0984 
79 0,0290 0,0498 0,0607 0,0607 0,0282 0,0483 0,0598 0,0592 0,0880 0,1075 
80 0,0328 0,0548 0,0691 0,0691 0,0317 0,0529 0,0679 0,0672 0,0997 0,1201 
81 0,0373 0,0609 0,0786 0,0786 0,0359 0,0585 0,0771 0,0762 0,1130 0,1348 
82 0,0421 0,0675 0,0895 0,0895 0,0402 0,0645 0,0876 0,0864 0,1278 0,1510 
83 0,0465 0,0736 0,1018 0,1018 0,0442 0,0698 0,0994 0,0981 0,1436 0,1679 
84 0,0513 0,0799 0,1159 0,1159 0,0484 0,0753 0,1129 0,1113 0,1613 0,1866 
85 0,0574 0,0879 0,1319 0,1319 0,0536 0,0821 0,1281 0,1261 0,1817 0,2082 
86 0,0643 0,0970 0,1901 0,1901 0,0582 0,0878 0,1840 0,1809 0,2422 0,2687 
87 0,0715 0,1060 0,1708 0,1708 0,0654 0,0970 0,1647 0,1618 0,2301 0,2588 
88 0,0786 0,1141 0,1945 0,1945 0,0709 0,1030 0,1868 0,1834 0,2578 0,2864 
89 0,0858 0,1212 0,2214 0,2214 0,0763 0,1077 0,2119 0,2080 0,2882 0,3157 
90 0,0948 0,1301 0,2520 0,2520 0,0829 0,1137 0,2400 0,2356 0,3229 0,3493 
91 0,1073 0,1440 1,0000 1,0000 0,0537 0,0720 0,9463 0,9280 1,0000 1,0000 
92 0,1207 0,1601 1,0000 1,0000 0,0604 0,0801 0,9396 0,9199 1,0000 1,0000 
93 0,1311 0,1738 1,0000 1,0000 0,0656 0,0869 0,9344 0,9131 1,0000 1,0000 
94 0,1399 0,1850 1,0000 1,0000 0,0700 0,0925 0,9300 0,9075 1,0000 1,0000 
95 0,1497 0,1945 1,0000 1,0000 0,0749 0,0973 0,9251 0,9027 1,0000 1,0000 
96 0,1575 0,2027 1,0000 1,0000 0,0788 0,1013 0,9212 0,8987 1,0000 1,0000 
97 0,1609 0,2099 1,0000 1,0000 0,0804 0,1049 0,9196 0,8951 1,0000 1,0000 
98 0,1675 0,2180 1,0000 1,0000 0,0838 0,1090 0,9162 0,8910 1,0000 1,0000 
99 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados de Gonzaga et al. (2019) e da tábua de entrada 
em invalidez Álvaro Vindas. 
Nota: Os subscritos “Fem” e “Mas” representam as medidas para os sexos feminino e masculino. 

 

4.5 POPULAÇÃO TOTAL DOS MUNICÍPIOS 

 

Os dados sobre as populações dos municípios por grupos de idade utilizados 

neste trabalho foram resultados do trabalho de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). Os 

resultados fazem parte dos resultados do Projeto Brasil 3 Tempos e a metodologia 

utilizada detalhada pode ser consultada em Freire, Gonzaga e Gomes (2019), que é 

uma publicação resultante do projeto supracitado. Essas projeções têm como base a 

população do Censo Demográfico de 2010. 
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Para projetar a população de 5.570 municípios brasileiros por sexo e grupos 

quinquenais de idade entre 2010 e 2030, os autores utilizaram o método de projeção 

populacional de pequenas áreas denominado método de relação das coortes, 

proposto originalmente por Duchesne (1989). Adicionalmente, os autores utilizaram 

um estimador bayesiano empírico para as estimativas do fator diferencial de 

crescimento, parâmetro do método de relação das coortes. 

As populações das áreas menores dizem respeito às populações dos 5.570 

municípios, enquanto as populações das áreas maiores referem-se às populações das 

26 unidades federativas do Brasil, compostas por esses municípios. Dito isto, para a 

aplicação do método, os autores utilizaram os seguintes dados: população das áreas 

menores e das áreas maiores, dos dois últimos Censos Demográficos por grupos 

quinquenais de idade (0-4, 5-9, 10-14, ..., 90+) e por sexo; projeções populacionais 

das áreas maiores por sexo e grupos de idade, durante anos quinquenais, ao longo 

de todo o período de projeção; taxas total e específicas de fecundidade da área maior, 

por grupos quinquenais de idades entre as idades do período reprodutivo ao longo de 

anos quinquenais durante o período de projeção; e, projeções das tábuas de 

mortalidade das áreas maiores, por sexo e grupos quinquenais de idade, por anos 

quinquenais, ao longo do período de projeção.  

O método de relação das coortes é baseado na razão intercensitária de 

sobrevivência (RIS), que representa a variação da população de uma coorte entre dois 

censos. O principal insumo do método é a disponibilidade de projeções para as áreas 

maiores por sexo, grupos de idade e anos quinquenais, realizadas, preferencialmente, 

por meio do método das coortes componentes. Essas projeções foram retiradas dos 

resultados da última revisão das projeções populacionais do IBGE (2018a). Os 

principais parâmetros do modelo são “a) coeficiente de crescimento das coortes 

etárias da área maior, e b) fator diferencial de crescimento das coortes etárias das 

áreas menores em relação às respectivas coortes etárias da área maior” (FREIRE; 

GONZAGA; GOMES, 2019, p. 128).  

A principal vantagem do método, apresentada por Freire, Gonzaga e Gomes 

(2019), é a pouca necessidade de dados para a sua execução. Como principal 

desvantagem tem-se a constância do fator diferencial de crescimento, que não 

considera possíveis mudanças temporárias entre os dois últimos censos utilizados. A 

principal contribuição desse estudo é lidar com essa desvantagem, propondo um 



78 

 

ajuste para o cálculo do fator diferencial de crescimento por meio de um estimador 

bayesiano empírico. 

Em seus resultados os autores comparam projeções populacionais com e sem 

a utilização do estimador bayesiano empírico para o fator diferencial de crescimento 

com as populações dos municípios observadas em 2010. Como principais resultados 

têm-se que a utilização desse estimador reduz os erros de estimativas das 

populações, aumentando a eficácia do método de relação das coortes original. Os 

autores evidenciaram também que quanto menores as populações dos municípios 

maiores as diferenças entre os erros de estimativas sem a utilização do estimador 

proposto e com a utilização do estimador bayesiano empírico. Esses resultados, 

mostram, portanto, que a utilização do estimador reduz os erros nas estimativas, 

sendo uma importante contribuição para a metodologia de projeções populacionais de 

pequenas áreas. Os principais resultados dessas projeções populacionais por 

municípios, para os anos de 2018 e 2030, são apresentados nas próximas ilustrações 

desta seção. 

Em 2010, segundo o Censo Demográfico, a população brasileira era de 

190.755.799, sendo 93.406.990 homens (49%) e 97.348.809 mulheres (51%). A 

Figura 5 apresenta as taxas estimadas de crescimento anual da população total dos 

municípios entre 2018 e 2030. De acordo com essas estimativas, em 2018, a 

população brasileira contava com 208,5 milhões de habitantes, sendo 106,5 milhões 

de mulheres (51%) e 102 milhões de homens (49%). Para 2030, os resultados dessas 

projeções indicam que o tamanho da população será de 224,9 milhões de habitantes, 

sendo 109,7 milhões do sexo masculino e 115,1 milhões do sexo feminino (IBGE, 

2018a). 4,9% dos municípios apresentam taxas maiores que 2% ao ano. As menores 

taxas são observadas em municípios dos estados do Pará, Maranhão e Bahia, sendo 

a menor taxa observada no município de Jacareacanga (PA). 47% dos municípios 

apresentam declínio populacional entre 2018 e 2030.  
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Figura 5 – Taxa de crescimento da população total, por município brasileiro, entre 2018 e 2030. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Ademais, os municípios que apresentaram as maiores taxas de crescimento 

para a população total foram os municípios que apresentam as maiores taxas de 

crescimento para a população de 0 a 14 anos. A maior parte dos municípios que 

apresentaram taxas negativas para a população total, apresentaram taxas positivas 

para a população idosa, o que indica que o declínio populacional é ocasionado pelo 

declínio da população jovem ou adulta, ou de ambas as populações. Essas mudanças 

indicam uma inversão e envelhecimento da estrutura populacional desses municípios, 

que por um lado, podem aumentar a demanda por trabalhadores na área da saúde, 

devido ao aumento da população idosa e, por outro lado, podem reduzir a demanda 

por trabalhadores das demais categorias. 

No que diz respeito aos grupos populacionais, a população jovem (de 0 a 14 

anos), em 2018 para o Brasil, foi estimada em 21,3% da população total (44,5 
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milhões), enquanto as populações adulta e idosa foram de 69,4% (144,8 milhões) e 

9,2% (19,2 milhões), nesta ordem (IBGE, 2018a). A necessidade de trabalhadores na 

área da educação deve ser afetada pela população adotada como demandante de 

serviços de educação (0 a 14 anos) e pelo envelhecimento da população de 

trabalhadores.  

A Figura 6 mostra que entre 2018 e 2030, os municípios que apresentaram 

maiores taxas de crescimento nesse grupo populacional foram municípios localizados 

na região Norte. A grande maioria dos municípios apresentaram taxas negativas, 

sendo as menores taxas evidenciadas em municípios do Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Bahia e Pará.  

 

Figura 6 – Taxa de crescimento da população de 0 a 14 anos, por município brasileiro, entre 
2018 e 2030. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 
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A Figura 7 apresenta as taxas de crescimento da população adulta (15 a 64 

anos), entre 2018 e 2030, por município brasileiro. Os maiores valores foram 

identificados nos municípios de Rio das Ostras-RJ (9,4%), São Félix do Xingu-PA 

(8,0%), Cujubim-RO (7,6%), Canaã dos Carajás-PA (7,3%) e Pedra Branca do 

Amapari-PA (7,3%). Os menores valores foram evidenciados nos municípios de 

Jacareacanga-PA (-6,9%), Maeting-BA (-6,6%), Brejo de Areia-MA (-5,9%), Severiano 

Melo-RN (-5,9%) e Ribeirão do Largo-BA (-5,9%).  

 

Figura 7 – Taxa de crescimento da população de 15 a 64 anos, por município brasileiro, entre 
2018 e 2030. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

A população adulta reflete a potencial força de trabalho de uma população e 

possíveis necessidades de implementação de políticas macroeconômicas com o 

intuito de gerar postos de trabalhos a fim de empregar essa população e gerar renda. 

Porém, nas próximas décadas, essa população tende a envelhecer, o que pode 
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aumentar os gastos públicos com benefícios assistenciais e previdenciários 

destinados à população idosa.  

Neste sentido, a Figura 8 apresenta a taxa de crescimento anual da população 

idosa dos municípios entre 2018 e 2030. Os municípios que apresentaram maiores 

crescimentos da população idosa entre 2018 e 2030 estão localizados no Rio de 

Janeiro, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Bahia. 

 

Figura 8 – Taxa de crescimento da população idosa, por município brasileiro, entre 2018 e 
2030. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Espera-se que a demanda por trabalhadores da área da saúde, por exemplo, 

seja afetada tanto pelo crescimento da população idosa, quanto pelo envelhecimento 

da população de trabalhadores dessa categoria profissional.  
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4.6 MÉTODOS DE ESTIMATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADORES NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Nesta seção são apresentadas as fórmulas de cálculo das estimativas da 

necessidade demográfica de trabalhadores públicos municipais, para as categorias 

profissionais Educação, Saúde e Outros.  

 

4.6.1 Categoria Educação 

 

Para os municípios, a prioridade na educação são as etapas de educação 

infantil e ensino fundamental, nas quais as idades dos estudantes variam ente 0 e 15 

anos de idade. Inicialmente, foi utilizado um indicador constante para todos os 

municípios, denominado “IEM”. A escolha desse indicador foi baseada no estudo de 

Morales (2015)13, que utilizou uma parâmetro de 40 alunos por docente. O autor se 

baseou no regulamento de Honduras (localidade analisada em seu estudo). Como no 

Brasil não se encontrou regulamento que se equipare ao utilizado por Morales (2015), 

no presente estudo, adotou-se o mesmo indicador utilizado pelo autor. Em 2018, 4.861 

municípios apresentaram um quociente entre o número de pessoas de 0 a 14 anos e 

o número de profissionais da área da educação menor que 40.  

Com base nesse indicador, para cada município, foi possível calcular a 

necessidade demográfica de trabalhadores públicos municipais da educação.  

 

ND(IEM)i
t =  

 15P0,i
t

IEM 
 

− SEducação,i
Projetado,t

 

 

Onde, ND(IEM)i
t é a necessidade demográfica de trabalhadores na área da 

educação no ano t e município i, calculada com base no IEM;  

 15P0,i
t  é a população projetada por Freire, Gonzaga e Queiroz (2019) para o 

município i, entre as idades de 0 a 14 anos, para o ano t;  

IEM 
  é o indicador da categoria Educação, baseado em Morales (2015), para o 

qual assumiu-se um valor constante igual a 40;  

                                                           
13 Com base no Regulamento do Estatuto do Docente de Honduras, o autor utilizou um indicador de 
cobertura escolar constante de 40 alunos por docente para estimar a demanda por docentes em cada 
etapa de ensino em Honduras.  
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SEducação,i
Projetado,t

 é o número de trabalhadores ativos da área da educação projetado 

para o ano t. 

O Quadro 5 apresenta um exemplo numérico da utilização do indicador 

proposto para a área da educação.  

 

Quadro 5 – Exemplo numérico de utilização do indicador proposto para a área da educação. 

A População de 0 a 14 anos no município em 2018 160.000 

B População de trabalhadores da área da educação em 2018 4.000 

C Indicador da educação baseado em Morales (2015) 40 

D População de 0 a 14 anos no tempo t no município 150.000 

E População de trabalhadores da área da educação no tempo t 3.000 

F = B − E 
Quantidade de trabalhadores que saíram do status de trabalhador ativo entre 

2018 e t na área da educação 
1.000 

G =
D

C
 Demanda por trabalhadores da área da educação em t 3.750 

H = G − E Necessidade demográfica de trabalhadores da área da educação em t 750 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

No exemplo do Quadro 5, em 2018, havia 4.000 trabalhadores na área da 

educação e 160.000 indivíduos com idades entre 0 e 14 anos. No ano t, projetou-se, 

hipoteticamente, 3.000 trabalhadores e uma população de 0 a 14 anos de 150.000 

indivíduos. Com base no IEM, a demanda por trabalhadores dessa área seria de 3.750 

trabalhadores e a necessidade demográfica de novas contratações seria de 750 

trabalhadores. Neste exemplo, a demanda demográfica por trabalhadores da 

educação diminuiu devido à redução da população demandante (0 a 14 anos), de 

modo que a necessidade demográfica de novas contratações (750) foi menor que a 

quantidade de trabalhadores que saíram do status de trabalhadores ativos (1.000). 

Adicionalmente, utilizou-se um indicador semelhante ao utilizado por Morales 

(2015), entretanto, objetivou-se identificar a relação entre a população demandante e 

ofertante do serviço de educação observada por cada município em 2018. Com base 

nisso, o indicador para a categoria Educação, denominado “IE”, foi calculado da forma 

que segue: 

 

IEi
2018  =  

 15P0,i
2018

SEducação,i
2018   
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Em que, IEi
2018 mostra quantos indivíduos que demandam serviços de 

educação existem para cada trabalhador da área de educação no âmbito municipal 

em 2018, no município i;  

 15P0,i
2018 é a população de 0 a 14 anos em 2018, no município i;  

SEducação,i
2018    é o número de trabalhadores da área da educação em 2018, no 

município i. 

Para o Brasil, o resultado desse indicador foi de 26 indivíduos de 0 a 14 anos 

de idade para cada trabalhador público municipal da área da educação. Os municípios 

cujos valores dos indicadores calculados foram maiores são Campo Grande-MG (26,6 

mil), Tarauacá-AC (17,3 mil), Ananindeua-PA (8,2 mil), Araquari-SC (6,1 mil) e Cupira-

PE (5,4 mil). Em contrapartida, os municípios cujos indicadores foram menores foram 

Heitoraí-GO (2), Lagoa Santa-GO (3), Pilar de Goiás-GO (3), Serra da Saudade-MG 

(3) e Araguainha-MT (4). Para os municípios que apresentaram os maiores valores 

para este indicador, os resultados indicam que existiam mais indivíduos demandantes 

do serviço de educação para cada trabalhador público municipal. Destaca-se que, os 

municípios que apresentaram os maiores valores para esse indicador foram 

municípios que possuíam poucos trabalhadores na área da educação (até 13 

trabalhadores), o que afetou o resultado do indicador.  
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Figura 9 – Resultados do IE, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Rais (2018) e nos resultados de Freire, Gonzaga 
e Queiroz (2019). 

 

Isto posto, o cálculo da necessidade demográfica com base no indicador IE 

(ND(IE)i
t) foi operacionalizado de modo semelhante, entretanto, considerando IE 

observado em 2018 em cada município. 

 

4.6.2 Categoria Saúde 

 

Considerando apenas os trabalhadores da saúde, o Relatório Mundial da 

Saúde de 2006 (OMS, 2006) fez uma análise sobre a necessidade de trabalhadores 

da área da saúde, considerando tanto o setor público, quanto o privado. De acordo 

com o relatório, mais de 70% dos médicos e cerca de 50% dos demais trabalhadores 

da área da saúde são empregados pelo setor público. O Relatório define um mínimo 

necessário entre 2,02 e 2,54 profissionais de saúde para cada mil habitantes para 
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atingir um nível de cobertura de 80%. Considerando apenas os profissionais da saúde 

que são trabalhadores públicos municipais, 585 dos municípios analisados não 

superam este limite, conforme dados da Rais (2018). Em 2018, no Brasil, havia 4,7 

profissionais de saúde, no âmbito da saúde pública municipal, para cada mil 

habitantes, com variação desse valor entre os municípios. Com base nesse indicador 

da OMS (denominado IS-OMS), inicialmente, a fim de estabelecer um único parâmetro 

para todos os municípios, adotou-se o mínimo definido pela OMS (2,54).  

Os resultados do cálculo do número de trabalhadores da área da saúde por mil 

habitantes são apresentados na Figura 10. Os maiores valores foram evidenciados 

nos municípios de Mangaratinga-RJ (62), Presidente Kennedy-ES (50), Amarante-PI 

(38), Areia de Baraúnas-PB (38) e Araguainha-MT (36). Apenas 92 municípios 

apresentaram os valores dos indicadores entre 2,02 e 2,54 e 252 apresentaram 

valores abaixo de 2,02 profissionais para cada 100 mil habitantes. 
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Figura 10 – Resultados do IS-OMS, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados da Rais (2018) e nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz 
(2019). 

 

Mantido o IS-OMS de 2,54 constante para todo o horizonte de projeção, a 

necessidade demográfica (ND) de trabalhadores públicos, para cada ano t, foi 

calculada da forma que segue:  

 

ND(IS − OMS)i
t =  

(IS − OMS) PTotal,i
t

1.000
− SSaúde,i

Projetado,t
 

 

Em que, ND(IS − OMS)i
t é a necessidade demográfica de trabalhadores na área 

da saúde no ano t, no município i;  

PTotal,i
t  é a população total projetada por Freire, Gonzaga e Queiroz (2019) para 

o ano t e o município i;  
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SSaúde,i
Projetado,t

 é o número de trabalhadores ativos da área da saúde projetado para 

o ano t. 

O Quadro 6 apresenta um exemplo numérico do cálculo da necessidade 

demográfica utilizando o  IS − OMS. 

 

Quadro 6 – Exemplo numérico de utilização do indicador proposto para a área da saúde. 

A Indicador da saúde em 2018 2,54 

B População total no tempo t no município 100.000 

C População de trabalhadores da saúde no tempo t 200 

D = 
A∗B

1.000
 Demanda por trabalhadores da área da saúde em t 254 

E = D − C 
Necessidade demográfica de trabalhadores da área da saúde 

em t 
54 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Apesar de o indicador da OMS estabelece um número de profissionais mínimo 

para atingir um nível de cobertura de 80%, esse indicador não considera o 

envelhecimento da população. A fim de estimar a demanda por cuidados diante do 

contexto de envelhecimento populacional, Rossel (2016) apresentou um indicador de 

demanda que atribuía pesos diferentes a determinados grupos populacionais. Por 

exemplo, os grupos de crianças e de idosos tinham um peso maior na demanda por 

cuidados do que os adultos. Esse indicador revela quantas pessoas necessitariam de 

cuidados para cada indivíduo potencial cuidador. Esse indicador de relação de 

dependência de cuidados foi calculado da forma que segue: 

 

Relação de dependência de cuidados =  
1 ∗ A + 0,5 ∗  B + 0,5 ∗ C + 1 ∗ D

E
 

 

Em que,  

A = população de 0 a 6 anos;  

B = população de 7 a 12 anos;  

C = população de 75 a 84 anos;  

D = população de 85 anos ou mais; 

E = potencial população cuidadora, de 15 a 74 anos de idade. 

 

No indicador proposto, as populações de 0 a 6 anos e de 85 anos ou mais são 

multiplicadas por pesos maiores que as populações de 7 a 12 anos e de 75 a 84 anos, 
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pois o autor considera que as crianças (0 a 6 anos) e os mais idosos (85 anos ou 

mais) necessitam de mais cuidados que os indivíduos dos demais grupos de idade na 

população, devendo, assim, ter um peso maior nessa equação. Observa-se que 

Rossel (2016) preocupou-se em estimar a demanda por cuidados remunerados e não 

remunerados, que envolvem cuidados da família, não apenas de profissionais de 

saúde especializados neste serviço. Para o Brasil, em 2018, com base nas estimativas 

das populações do IBGE (2018a), esse indicador era de 0,22, indicando a 

necessidade de 1 cuidador para cada 0,22 indivíduos que necessitam de cuidados.  

No presente estudo, utilizou-se uma relação baseada no que foi proposto por 

Rossel (2016), porém, considerando como população potencial cuidadora os 

profissionais da área da saúde. Ademais, como as populações projetadas por Freire, 

Gonzaga e Queiroz (2019) foram agrupadas por grupos quinquenais de idade (0-4, 5-

9... 90+), utilizou-se a população de 0 a 4 anos para o parâmetro A e a população de 

5 a 9 anos para o parâmetro B. Para o parâmetro E, utilizou-se a população de 

trabalhadores públicos municipais da área da saúde.  

Calculou-se, portanto, a relação entre a população que precisa de cuidados 

(A+B+C+D) e a população de trabalhadores públicos municipais da área da saúde (E) 

no ano de 2018, ano base da projeção. Em seguida, calculou-se o quantitativo de 

trabalhadores necessário para que essa relação fosse mantida constante ao longo do 

horizonte de projeção. Tomando essa relação como constante, objetivou-se obter uma 

estimativa da demanda por trabalhadores da área da saúde, para cada município, de 

modo que a relação entre o número de indivíduos que precisam de cuidados e o 

número de potenciais cuidadores profissionais se mantivesse constante. Fazendo 

esse cálculo para o Brasil, com as informações de trabalhadores públicos municipais 

da área da saúde constantes na Rais (2018), obtém-se que em 2018 observou-se um 

valor de aproximadamente 27 indivíduos que necessitam de cuidados para cada 

profissional da área da saúde pública municipal (considerando os estatutários e os 

demais trabalhadores). 

Para o ano de 2018 esse indicador (IS 
2018) foi calculado, para cada município, 

denotado por i, da seguinte forma: 

 

ISi
2018 =  

 5P0,i
2018 +  ωP85,i

2018 + 0,5(5P5,i
2018 +  10P75,i

2018) 

SSaúde,i
2018  
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Onde, ISi
2018 indica quantos profissionais da saúde pública municipal existem 

para cada indivíduo que necessita de cuidados, em 2018, no município i; 

 5P0,i
2018,  5P5,i

2018,  10P75,i
2018 e  ωP85,i

2018  são as populações projetadas por Freire, 

Gonzaga e Queiroz (2019) para o município i, para os grupos de idades de 0 a 4 anos, 

5 a 9 anos, 75 a 84 anos e 85 anos ou mais, respectivamente, para o ano de 2018; 

SSaúde,i
2018  é o número de trabalhadores públicos municipais da área da saúde em 

2018, no município i.  

Utilizando um indicador para cada município, esperou-se que aqueles que 

apesentaram os menores valores de ISi
2018 apresentariam uma demanda maior por 

trabalhadores da área da saúde, uma vez que existiam mais trabalhadores dessa área 

para cada indivíduo que necessitava de cuidadores em 2018.  

Considerando o cálculo desse indicador, em 2018, como apresentado na Figura 

11, os municípios que apresentaram os maiores valores foram Vargem Grande-MA 

(10,5 mil), Brejo da Madre de Deus-PE (8 mil), Girau do Ponciano-AL (6,2 mil), São 

Félix do Xingu-PA (6,1 mil) e Serra Talhada-PE (6 mil). Os menores valores foram 

observados nos municípios de Mangaratiba-RJ (2), Presidente Kennedy-ES (3), 

Balbinos-SP (3), Araguainha-MT (3) e Areia de Baraúnas-PB (3). 
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Figura 11 – Resultados do IS, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Rais (2018) e nos resultados de Freire, Gonzaga 
e Queiroz (2019). 

 

Analisando a distribuição dos valores desses indicadores, verificou-se que 

25%, 50% e 75% dos valores estavam abaixo de 15, 20, 29, respectivamente. Além 

disso, apenas 10% dos valores estavam acima de 44, evidenciando que poucos 

municípios possuem um elevado volume de indivíduo que necessita de cuidados por 

profissionais da saúde. Com esse indicador, a necessidade demográfica mostra o 

quantitativo de trabalhadores necessário para que a relação numérica entre o número 

de trabalhadores e a população do município em 2018 se mantenha constante durante 

todo o período analisado. É, desta forma, uma medida de reposição da população de 

trabalhadores, tomando como base a dinâmica da população municipal. Assim, cada 

município apresentará um parâmetro diferente no cálculo da necessidade demográfica 

para manter a situação observada em 2018.  
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Destaca-se ainda que, como o indicador ISi
2018 foi mantido constante, em cada 

município, ao longo do período de projeção, os diferenciais entre os municípios foram 

mantidos, uma vez que cada município apresentou um valor diferente para este 

indicador, reflexo do que foi evidenciado com base nos dados de 2018. Análises como 

esta são relevantes para subsidiar a formulação de políticas públicas de contratação 

de pessoal e a tomada de decisão dos gestores públicos municipais, que podem 

decidir contratar um número de trabalhadores mínimo apenas com o objetivo de 

manter a relação observada em 2018.  

Mantido o indicador ISi
2018 constante em cada município para todo o horizonte 

de projeção, a necessidade demográfica (ND) de trabalhadores públicos, para cada 

ano t, foi calculada da forma que segue:  

 

ND (IS)i
t =  

 5P0,i
t +  ωP85,i

t  +(5P5,i
t +  10P75,i

t ) 0,5

ISi
2018 − SSaúde,i

Projetado,t
 

 

Em que, ND (IS)i
t é a necessidade demográfica de trabalhadores na área da 

saúde no ano t, no município i; 

 5P0,i
t ,  5P5,i

t  ,  10P75,i
t  e  ωP85,i

t   são as populações projetadas por Freire, Gonzaga e 

Queiroz (2019) para o município, para os grupos de idades de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 

75 a 84 anos e 85 anos ou mais, respectivamente, para o ano t e o município i; 

SSaúde,i
Projetado,t

 é o número de trabalhadores ativos da área da saúde projetado para 

o ano t. 

Esse cálculo foi realizado para os anos de 2020, 2025 e 2030. O primeiro termo 

da adição diz respeito à demanda por trabalhadores da área da saúde. O segundo 

termo corresponde ao número de trabalhadores ativos nesta área, de modo que a 

diferença entre o primeiro e o segundo termo indica a necessidade ou não de 

contratação de novos trabalhadores. Quando positivo, significa que a demanda por 

trabalhadores é maior que o quantitativo existente, quando negativo, significa que a 

demanda é menor do que a oferta para manter a situação observada em 2018.  

Ressalta-se que municípios que observarem, ao longo do período analisado, 

apenas devido à dinâmica demográfica, um aumento da relação entre o número de 

trabalhadores e o número de indivíduos que necessitam de cuidados poderão 

observar melhorias no serviço público prestado. Por outro lado, os municípios que 
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observarem, apenas devido à dinâmica demográfica, uma redução da relação entre o 

número de trabalhadores e o número de indivíduos que necessitam de cuidados 

poderão apresentar declínios na qualidade dos serviços prestados, necessitando, 

assim, da contratação de novos trabalhadores. Assumiu-se que a necessidade de 

contratação de trabalhadores da área da saúde seria crescente por dois fatores 

principais: envelhecimento da população que precisa de cuidados e envelhecimento 

da população de trabalhadores e consequente saída do status de trabalhador ativo.  

O Quadro 7 apresenta um exemplo numérico da utilização do IS. No exemplo, 

o indicador calculado foi de 36 pessoas que necessitam de cuidados para cada 

profissional da área saúde em 2018. Em 2018, havia 3.000 trabalhadores públicos 

municipais na área da saúde. Entre os anos de 2018 e t, 200 trabalhadores desta área 

saíram do status de trabalhador ativo, restando 2.800 trabalhadores. A demanda 

demográfica calculada para o ano t foi de 3.325 trabalhadores, gerando uma 

necessidade de 525 novos trabalhadores, de modo a manter a mesma relação 

calculada inicialmente de 48 pessoas que necessitam de cuidados para cada 

trabalhador do setor público municipal da área da saúde. O aumento da demanda por 

trabalhadores do setor público municipal nessa área justifica-se, dentre outras coisas, 

pelo aumento significativo da população de 80 anos ou mais. 

 

Quadro 7 – Exemplo numérico de utilização do indicador proposto para a área da saúde. 

A População de 0 a 4 anos em 2018 no município 50.000 

B População de 5 a 9 anos em 2018 no município 60.000 

C População de 75 a 84 anos em 2018 no município 40.000 

D População de 85 anos ou mais em 2018 no município 8.000 

E População de trabalhadores da saúde em 2018 3.000 

F =
A + D + 0,5 ∗ (B + C)

E
 Indicador da saúde em 2018 36 

G População de 0 a 4 anos no tempo t no município 42.000 

H População de 5 a 9 anos no tempo t no município 55.000 

I População de 75 a 84 anos no tempo t no município 50.000 

J População de 85 anos ou mais no tempo t no município 13.000 

K População de trabalhadores da saúde no tempo t 2.800 

L = E − K 
Quantidade de trabalhadores que saíram do status de 

trabalhador ativo entre 2018 e t na área da saúde 
200 

M =  
G + J + 0,5 ∗ (H + I)

F
 Demanda por trabalhadores da área da saúde em t 2.986 

N =  M − K 
Necessidade demográfica de trabalhadores da área da saúde 

em t 
186 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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4.6.3 Categoria Outros 

 

Para os trabalhadores do setor público municipal da categoria Outros, utilizou-

se o número de trabalhadores do setor público municipal por 100 mil habitantes. 

Assim, os indicadores foram calculados da forma que segue: 

 

IOi
2018 =  

 SOutros,i
2018 100.000

PTotal,i
2018  

 

Em que, IOi
2018 indica quantos trabalhadores do setor público municipal da 

categoria Outros existem para cada 100 mil habitantes, no município i, em 2018,  

SOutros,i
2018  indica o número de trabalhadores do setor público municipal da 

categoria Outros existente no município i, em 2018; 

PTotal,i
2018  denota a população total existente no município i, em 2018. 

Os resultados desse indicador para o ano de 2018 são apresentados na Figura 

12. Os maiores valores foram identificados nos municípios de Araguainha-MT (22,8 

mil), Serra da Saudade-MG (15,3 mil), Grupiara-MG (13,7mil), Viçosa-RN (12,2 mil) e 

Parari-PB (11,9 mil). Os menores foram evidenciados nos municípios de Urbano 

Santos-MA (3), Buriti Bravo-MA (4), Pedro Velho-RN (7), Mineiros do Tietê-SP (8) e 

Rio Vermelho-MG (8).  
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Figura 12 – Resultados do IO, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados da Rais (2018) e nos resultados de Freire, Gonzaga e Queiroz 
(2019). 

 

Com base nesse indicador, calculado para 2018, a necessidade demográfica 

em cada categoria foi obtida da forma que segue: 

 

ND (IO)i
t =  

IOi
2018 PTotal,i

t

100.000
− SOutros,i

Projetado,t
 

 

Onde, ND (IO)i
t é a necessidade demográfica de trabalhadores do setor público 

municipal na categoria Outros, no ano t e município i; 

PTotal,i
t  é a população total do município (i) no ano t; 

SOutros,i
Projetado,t

 é a quantidade de trabalhadores do setor público municipal ativos na 

categoria Outros projetada para o ano t. 
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Para esses indicadores, espera-se que quanto maior a população do município, 

maior a demanda por trabalhadores do setor público municipal para cada 100 mil 

habitantes.  

O Quadro 8 apresenta um exemplo numérico da utilização do indicador 

proposto para as demais categorias profissionais. No exemplo, em 2018, havia 1.000 

trabalhadores do setor público municipal e uma população total de 85.000 indivíduos, 

de modo que o valor do indicador obtido foi de 1.176 trabalhadores do setor público 

municipal para cada 100.000 habitantes. No ano t, a população total era de 87.000 

indivíduos e a população de trabalhadores do setor público municipal era de 900 

trabalhadores. O volume de 87.000 indivíduos gerou uma demanda de 1.024 

trabalhadores do setor público municipal e uma necessidade de contratação de 124 

novos trabalhadores.  

 

Quadro 8 – Exemplo numérico de utilização do indicador proposto para a área da saúde. 

A População do município total em 2018 85.000 

B População de trabalhadores da categoria em 2018 1.000 

C =
B 100.000

A
 Indicador da categoria em 2018 1.176 

D População total do município no tempo t 87.000 

E População de trabalhadores na categoria, no tempo t 900 

F = B − E 
Quantidade de trabalhadores que saíram do status de trabalhador ativo 

entre 2018 e t na categoria 
100 

G =
C D

100.000
 Demanda por trabalhadores da categoria em t 1.024 

H = G − E Necessidade demográfica de trabalhadores da categoria em t 124 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados deste estudo para a 

população de trabalhadores públicos municipais, bem como os resultados das 

microssimulações e dos indicadores de necessidade demográfica adotados. As 

tabelas com os resultados detalhados por municípios e categorias profissionais podem 

ser consultadas em repositório no link: 

https://github.com/ElaineGama/ResultadosNecessidadeDemografica/blob/main/Resu

ltados%20finais%20detalhados.xlsx. 

 

5.1 POPULAÇÃO DE TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 

De acordo com os dados da Rais (2018), após as correções do tamanho da 

população por meio dos Dados da Munic (IBGE, 2019) e DRAA (SPREV, 2020), 

tornou-se possível analisar as informações de 5.548 municípios que possuíam 

trabalhadores públicos municipais em 2018, gerando um volume de 5.469.154 

trabalhadores do setor público municipal. Os municípios não apresentados nos mapas 

desta seção são aqueles que não possuíam informações disponíveis na Rais (2018).  

A Figura 13 apresenta o número de trabalhadores do setor público municipal 

por município. Os municípios que possuíam os maiores números de trabalhadores do 

setor público municipal em 2018 eram São Paulo-SP (141.888), Rio de Janeiro-RJ 

(94.762), Belo Horizonte-MG (49.776), Goiânia-GO (43.059) e Fortaleza-CE (36.668). 

Os municípios que apresentaram as menores quantidades de trabalhadores do setor 

público municipal reportados pela Rais (2018) foram São Roberto-MA, Coluna-MG, 

Marajá do Sena-MA, Babaçulândia-TO e Pedro Velho-RN, todos com apenas 1 

trabalhador do setor público municipal.  
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Figura 13 – Número de trabalhadores do setor público municipal segundo dados da Rais, por 
município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 

 

Do total de 5.469.154 trabalhadores do setor público municipal, 34,5% são 

homens (1.888.258) e 65,5% são mulheres (3.580.896). Esses diferenciais entre os 

sexos são corroborados em Júnior e Nogueira (2011), que afirmam que nos âmbitos 

municipal e estadual a maior proporção de mulheres pode ser explicada pela 

predominância destas em funções atribuídas aos estados e aos municípios, como 

saúde, educação e assistência.  

Por meio do Gráfico 13 observa-se a dispersão das razões de sexo14 dos 

trabalhadores do setor público municipal em cada município. As razões de sexo 

variam de 0 a 4.866, com média igual a 63 e mediana igual a 58 homens para cada 

                                                           
14 Os valores das razões de sexo foram multiplicados por 100. A razão de sexo foi calculada por meio 
do quociente entre o quantitativo de servidores do sexo masculino e o quantitativo de servidores do 
sexo feminino. 
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100 mulheres. O maior valor de razão de sexo foi observado em Atalaia-AL (4.866) – 

indicando que a cada 100 trabalhadoras do setor público municipal existiam 4.866 

trabalhadores do setor público municipal neste município e os menores valores foram 

observados em municípios que não possuem trabalhadores do setor público municipal 

do sexo masculino (19 municípios). Em 8 municípios não há trabalhadores do setor 

público municipal do sexo feminino15. Ressalta-se que razões de sexo com valores 

muito elevados podem indicar erros na declaração de sexo de alguns trabalhadores 

do setor público municipal. Entretanto, neste estudo, não foram realizadas análises de 

declaração de sexo. 

Os gráficos do tipo boxplot, como o Gráfico 13, apresentam a distribuição das 

observações destacando as seguintes medidas de posição, na seguinte ordem, de 

baixo para cima: o valor mínimo (sem considerar os outliers), o percentil 25 (que 

equivale ao primeiro quartil), o percentil 50 (equivalente ao segundo quartil, ou 

mediana), o percentil 75 (equivalente ao terceiro quartil) e o valor máximo (sem 

considerar os outliers). Essas informações devem ser interpretadas como segue: o 

valor mínimo sem considerar os outliers diz respeito ao menor valor das observações 

desconsiderando os valores extremos; o valor do percentil 25 informa que pelo menos 

25% das observações eram menores ou iguais a esse valor; o valor da mediana 

informa que pelo menos 50% das observações eram menores ou iguais a esse valor; 

o valor do percentil 75 informa que pelo menos 75% das observações eram menores 

ou iguais a esse valor; e o valor máximo sem considerar os outliers16 é o maior valor 

das observações desconsiderando os valores extremos.  

 

                                                           
15 Devido à influência dos outliers, optou-se por apresentar o Gráfico 13 sem algumas observações que 

interferiam na apresentação gráfica das observações (observações iguais a zero e maiores que 400). 
16 Outliers são observações que se distanciam das demais (muito elevadas ou muito inferiores em 

relação as demais), afetando os resultados de parâmetros calculados utilizando todas as observações 
existentes. No Gráfico, essas observações são representadas pelos pontos mais distantes dos demais.  
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Gráfico 13 - Dispersão das razões de sexo dos trabalhadores do setor público municipal 
segundo dados da Rais, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 

 

No que diz respeito à idade dos trabalhadores do setor público municipal, no 

Gráfico 14 são apresentadas as idades médias dos trabalhadores do setor público 

municipal por categoria e por sexo em cada município analisado. Esses valores 

afetam o quantitativo de trabalhadores do setor público municipal no futuro, uma vez 

que quanto mais envelhecida a população de trabalhadores do setor público municipal 

em determinada categoria, maior tende a ser o número de trabalhadores do setor 

público municipal que sairão do estado de ativo, afetando, assim, a necessidade de 

contratação de novos trabalhadores do setor público municipal. 

Na categoria Educação, entre os trabalhadores do setor público municipal do 

sexo feminino, a idade média por município varia entre 25 e 43 anos. Para este sexo, 

a mediana dos valores foi de 44 anos e 50% dos valores concentravam-se em torno 

de 4 idades: entre 42 e 45 anos. O maior valor foi identificado no município de 

Curionópolis-PA e o menor valor foi evidenciado no município de São João D’Áliança-

GO. Entre os trabalhadores do setor público municipal do sexo masculino, a idade 

média variava entre 23 e 67 anos (referente aos municípios de Santana de 

Cataguases-MG e São Sebastião do Maranhão-MG, respectivamente). A mediana 

dos valores foi de 43 anos e 50% dos valores concentravam-se entre 40 e 45 anos.  

Na categoria Saúde, considerando as mulheres, os municípios que 

apresentaram o menor e o maior valor foram Tanhaçu-BA (22 anos) e São Félix do 

Xingu-PA (65 anos). A mediana dos valores foi de 40 anos e 50% dos valores estavam 

concentrados entre 38 e 40 anos. Considerando os homens, Santa Efigênia de Minas-
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MG (24 anos) e Gravatá-PE (73) apresentaram o menor e o maior valor, 

respectivamente. A mediana dos valores foi de 42 anos e 50% dos valores 

concentravam-se entre 39 e 45 anos.  

Na categoria Outros, considerando o sexo feminino, a menor idade média foi 

evidenciada no município de São Martinho-RS (22 anos), enquanto a maior idade 

média foi evidenciada no município de Alto Caparaó-MG (58). A mediana dos valores 

foi de 42 anos e 50% dos valores concentravam-se em torno de 40 e 44 anos. 

Considerando os trabalhadores do setor público municipal do sexo masculino, nessa 

categoria, os municípios que apresentaram a menor e a maior idade média foram 

Saboeiro-CE (18 anos) e São Martinho-RS (65). A mediana dos valores foi de 44 anos 

e 50% dos valores estavam concentrados entre 42 e 46 anos. 

 

Gráfico 14 - Idade média dos trabalhadores do setor público municipal, por categoria 
profissional e sexo, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 

 

Além de ser afetada pela idade atual do trabalhador, a idade de aposentadoria 

também é afetada pela idade de início de contribuição. O Gráfico 15 apresenta a 

distribuição das idades médias de início de contribuição por município e sexo. 

Considerando as mulheres da categoria Educação, têm-se que a menor e a maior 

idade média de início de contribuição foram observadas nos municípios de Roncador-

PA (18) e Primeira Cruz-MA (45), nesta ordem. Para o Brasil, a mediana desses 

valores foi de 31 anos e 50% dos valores variava entre 29 e 33 anos. Considerando 
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os homens dessa categoria, o menor e o maior valor para a idade média de início de 

contribuição foram identificados nos municípios de Mirador-PA (18) e Lupianópolis-PA 

(49). A mediana desses valores, para o Brasil, foi de 32 anos e metade dos valores 

variavam entre 30 e 34 anos.  

Na categoria Saúde, considerando apenas as mulheres, o menor e o maior 

valor para a idade de início de contribuição foram 19 e 49 anos, referentes aos 

municípios de Girau do Ponciano-AL e São Félix do Xingu. A mediana dos valores, 

para o Brasil, foi de 31 anos e 50% dos valores concentravam-se entre 30 e 32 anos. 

Considerando os homens dessa categoria, a menor idade média de início de 

contribuição foi observada no município de Nova Venécia-ES (19), enquanto a maior 

idade média de início de contribuição foi identificada no município de Ângulo-PA (48). 

A mediana dos valores, entre os municípios brasileiros, foi de 32 anos e metade dos 

valores variavam entre 30 e 34 anos.  

Considerando as mulheres da categoria Outros, a menor idade média de início 

de contribuição evidenciada foi de 18 anos (pelo município de Santa Tereza-RS), 

enquanto o maior valor identificado foi de 49 anos (no município de Ibirama-SC). Em 

todo o Brasil, a mediana desses valores foi de 32 anos e metade dos valores 

concentravam-se entre 31 e 33 anos. Ao analisar apenas os homens dessa categoria, 

observou-se que o menor valor para a idade média de início de contribuição foi de 18 

anos e o maior valor foi de 48 anos, identificados nos municípios de Saboeiro-CE e 

São Vicente de Minas-MG, respectivamente. Para o Brasil como um todo, a mediana 

desses valores foi de 33 anos e 50% dos valores variavam entre 32 e 34 anos.  
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Gráfico 15 - Idade média de início de contribuição dos trabalhadores do setor público 
municipal, segundo dados da Rais, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 

 

A Tabela 8 apresenta o número de trabalhadores do setor público municipal por 

categoria profissional, segundo a CBO e a Rais (2018). A categoria mais frequente 

segundo essa classificação é a categoria Outros, enquanto a menos frequente é a 

Saúde. Dentro da categoria Educação, foi possível identificar os trabalhadores do 

setor público municipal que eram professores e então classificar esses trabalhadores 

como professores ou não professores, classificação necessária pois os professores 

têm critérios de elegibilidade à aposentadoria diferenciado.  

Evidencia-se que 72,4% dos trabalhadores do setor público municipal não são 

professores, enquanto 27,6% são professores. Além disso, a grande maioria dos 

professores municipais são mulheres, cerca de 83%. Esses resultados têm impacto 

nos resultados do presente estudo, pois as regras de aposentadoria possuem 

diferenciais por sexo. Além disso, os professores tornam-se elegíveis ao benefício de 

aposentadoria com um tempo de contribuição inferior em 5 anos em comparação aos 

demais trabalhadores. Com isso, a tendência é a de que as mulheres professoras 

adquiram o direito à aposentadoria antes dos demais trabalhadores do setor público 

municipal, considerando as demais variáveis constantes.  
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Tabela 8– Número e percentual de trabalhadores do setor público municipal por categoria 
profissional, segundo dados da Rais, classificação CBO-2002, Brasil, 2018. 

Classificação nas categorias profissionais 

Categoria Feminino (%) Masculino (%) Total (%) 

Educação 1.408.173 25,7 283.460 5,2 1.691.633 30,9 

Saúde 714.283 13,1 262.311 4,8 976.594 17,9 

Outros 1.458.440 26,7 1.342.487 24,5 2.800.927 51,2 

Total 3.580.896 65,5 1.888.258 34,5 5.469.154 100,0 

Classificação dos professores 

Condição de 
professor 

Feminino (%) Masculino (%) Total (%) 

Professor 1.256.569 23,0 252.003 4,6 1.508.572 27,6 

Outros 2.324.327 42,5 1.636.255 29,9 3.960.582 72,4 

Total 3.580.896 65,5 1.888.258 34,5 5.469.154 100,0 

Fonte: Rais, 2018. 

 

Os percentuais de professores variam de 0 a 100% entre os municípios. A 

distribuição desses percentuais nos municípios, conforme segundo CBO e Rais 

(2018), é apresentada no Gráfico 16. Tanto a média quanto a mediana desses valores 

foram de 24% e metade dos valores concentram-se entre 18 e 31%. O único município 

com um percentual de professores de 100% foi Heitoraí-GO.  

 

Gráfico 16 – Percentual de professores em relação à população total de trabalhadores do setor 
público municipal segundo dados da Rais, por município brasileiro, 2018. 

 
Fonte: Rais, 2018. 
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5.2 RESULTADOS DAS MICROSSIMULAÇÕES 

 

Considerando as mudanças demográficas vivenciadas pela população, Santos 

et al. (2017a) acreditam que o quadro de trabalhadores do setor público municipal 

também sofrerá modificações, devido ao efeito dessas mudanças na previdência dos 

servidores públicos e na demanda por serviços públicos. Neste sentido, Santos et al. 

(2017b) acreditam no aumento do número de servidores públicos inativos, devido ao 

envelhecimento populacional e, consequentemente, aumento de servidores públicos 

que se tornarão elegíveis a benefícios como o de aposentadoria. Diante de tais 

evidências, uma das hipóteses adotadas no presente estudo foi a de que quanto mais 

envelhecida a população de trabalhadores no setor público municipal, maior seu 

percentual de perda populacional e, consequentemente, maior seria a necessidade 

de reposição desses trabalhadores.  

O Gráfico 17 apresenta as variações das populações de trabalhadores do setor 

público municipal, entre 2018 e 2030, em relação às populações de trabalhadores do 

setor público municipal observadas em 2018, em cada categoria profissional. Essa 

medida foi calculada por meio do quociente entre a variação da população entre 2018 

e 2030 e a população de trabalhadores do setor público municipal observada em 2018. 

Entre 2018 e 2030, 2.132.097 (39% do total observado em 2018) trabalhadores do 

setor público municipal se aposentaram, morreram ou se invalidaram e, como 

consequência, saíram do grupo de ativos. Na categoria Educação, a variação da 

população foi de menos 790.804 (-46,7%) trabalhadores do setor público municipal. 

Na categoria Saúde, essa variação foi de menos 304.547 (-31,2%). Na categoria 

Outros, a população obteve variação negativa de 1.036.746 trabalhadores do setor 

público municipal (-37%). Apesar da variação absoluta ter sido maior na categoria 

Outros, em termos percentuais a variação foi mais intensa na categoria Educação e 

isso pode ser explicado pelas regras diferenciadas de aposentadoria para os 

professores, o que faz esses trabalhadores se tornarem elegíveis à aposentadoria 5 

anos mais cedo que os demais.  

Conforme os resultados obtidos, considerando os resultados médios, na 

categoria Educação, os municípios que apresentaram a menor e a maior variação 

proporcional negativa foram São Miguel do Aleixo-SE (2,1%) e Iporá-GO (100%), 

respectivamente. Em média, a população de trabalhadores do setor público municipal 
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dessa categoria decresceu 49,6%. A mediana desses valores foi de -48,5% e metade 

dos valores variava entre -60,3% e -38,5%.  

Na categoria Saúde, a menor variação foi evidenciada em São Paulo de 

Olivença-AM (-2,2%) e a maior variação foi identificada no município de Triunfo-PE (-

100%). Nessa categoria, a população de trabalhadores do setor público municipal 

variou, em média, -26,3%. A mediana desses valores foi de -25,4% e 50% dos valores 

concentravam-se entre -32,3% e -19%.  

Na categoria Outros, Santa Tereza-RS (-2,2%) e Guairaçá-PR (-100%) 

apresentaram a menor e a maior variação da população. Em média, a população 

variou -35,1%. A mediana desses valores foi de -35% e metade dos valores variava 

entre -41,6% e -28,5%.  

 

Gráfico 17 – Variação proporcional da população de trabalhadores do setor público municipal, 
por categoria profissional e município brasileiro, entre 2018 e 2030. 

 
Fonte: Resultados das projeções populacionais a partir de dados da Rais, 2018. 

 

Esses resultados mostram que inicialmente será necessário repor a população 

de trabalhadores do setor público municipal da área da educação, composta, em sua 

maioria, por professores, que se aposentam 5 anos mais cedo que os demais 

trabalhadores. Entretanto, devido à redução do número de jovens, pode ser possível 

que os trabalhadores do setor público municipal da área da educação sejam 

substituídos por trabalhadores de outras áreas.  

O uso do modelo de modelo de microssimulação com abordagem de Monte 

Carlo justifica-se, dentre outras coisas, pela variabilidade dos resultados obtidos. Com 
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o grande número de microssimulações realizadas foi possível obter, para cada 

categoria e município, resultados médios dentro de um intervalo de confiança de 95%, 

construído com base nos percentis 2,5 e 97,5 das observações. O Gráfico 18 

apresenta a amplitude dos intervalos de confiança dos resultados das projeções da 

população de trabalhadores do setor público municipal por categoria profissional para 

os anos de 2020, 2025 e 2030.  

Para os trabalhadores do setor público municipal da categoria Educação, a 

amplitude dos intervalos de confiança variava de 0 a 160. Nas categorias Saúde e 

Outros essa medida variava entre 0 e 98 e entre 0 e 146, respectivamente. Em média, 

a amplitude dos intervalores de confiança eram de 7, 6 e 11 trabalhadores, nas 

categorias Educação, Saúde e Outros, respectivamente. Na maioria dos municípios, 

a amplitude dos intervalos de confiança aumentou ao longo do tempo. Esse aumento 

se deve à redução da população de trabalhadores do setor público municipal ao longo 

do tempo, pois quanto menor a população, maior a variabilidade dos resultados.  

 

Gráfico 18 – Amplitude dos intervalos de confiança dos resultados das projeções da 
população de trabalhadores do setor público municipal, por categoria profissional e município 

brasileiro, 2020, 2025 e 2030. 

 
Fonte: Resultados das projeções populacionais a partir de dados da Rais, 2018. 

 

A Figura 14 apresenta, a título de exemplo, as distribuições dos resultados das 

projeções das populações de trabalhadores ativos do setor público municipal de dois 

municípios para 2030, sem considerar a reposição dos trabalhadores que saíram do 

estado de ativo: Paraíso-SC e São Paulo-SP. O município de Paraíso-SC possuía, em 
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2018, 150 trabalhadores, dos quais 35 eram da categoria Educação, 28 eram da 

categoria Saúde e 87 eram da categoria Outros. O município de São Paulo contava 

com 141.888 trabalhadores do setor público municipal em 2018, dos quais 69.371 

eram da categoria Educação, 22.685 eram da categoria Saúde e 49.832 eram da 

categoria Outros. 

Os resultados da Figura 14 mostram que em populações maiores, como é o 

caso da população de trabalhadores do setor público municipal do município de São 

Paulo-SP, os resultados das projeções populacionais apresentam distribuição mais 

concentrada em torno da mediana, com aparência semelhante a de uma distribuição 

normal, o que não ocorre com municípios muito pequenos, como em Paraíso-SC. 

Neste município, a maioria dos resultados concentraram-se em valores maiores ou 

iguais ao valor mediano, o que fez com que o resultado médio também se aproximasse 

desses valores.  
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Figura 14 – Distribuição dos resultados do número de trabalhadores ativos do setor público 
municipal obtidos nas 2.500 simulações, sem considerar a reposição dos trabalhadores que 
saíram do grupo de ativos, por categoria profissional, nos municípios de Paraíso-SC e São 

Paulo, 2030. 

 

Fonte: Resultados das projeções populacionais a partir de dados da Rais, 2018. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
 1

2

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s
 

Número de trabalhadores ativos 

Paraíso (SC) - Educação

IC 95%                Mediana

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

 3
7
.5

3
0

 3
7
.5

5
0

 3
7
.5

7
0

 3
7
.5

9
0

 3
7
.6

1
0

 3
7
.6

3
0

 3
7
.6

5
0

 3
7
.6

7
0

 3
7
.6

9
0

 3
7
.7

1
0

 3
7
.7

3
0

 3
7
.7

5
0

 3
7
.7

7
0

 3
7
.7

9
0

 3
7
.8

1
0

 3
7
.8

3
0N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s
 

Média do número de trabalhadores 
ativos por intervalos vicenais

São Paulo (SP) - Educação

IC 95%                Mediana

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

 1
6

 1
7

 1
8

 1
9

 2
0

N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s

Número de trabalhadores ativos

Paraíso (SC) - Saúde

IC 95%                Mediana

0

50

100

150

200

250

300

350

400

 1
0
.3

3
5

 1
0
.3

4
5

 1
0
.3

5
5

 1
0
.3

6
5

 1
0
.3

7
5

 1
0
.3

8
5

 1
0
.3

9
5

 1
0
.4

0
5

 1
0
.4

1
5

 1
0
.4

2
5

 1
0
.4

3
5

 1
0
.4

4
5

 1
0
.4

5
5

 1
0
.4

6
5

 1
0
.4

7
5

 1
0
.4

8
5

 1
0
.4

9
5N

ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s

Média do número de trabalhadores 
ativos por intervalos decenais

São Paulo (SP) - Saúde

IC 95%                Mediana

0

100

200

300

400

500

600

 5
9

 6
0

 6
1

 6
2

 6
3

 6
4

 6
5

 6
6

 6
7

 6
8

 6
9

 7
0

N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s

Número de trabalhadores ativos 

Paraíso (SC) - Outros

IC 95%                Mediana

0

100

200

300

400

500

 2
1
.0

7
0

 2
1
.0

9
0

 2
1
.1

1
0

 2
1
.1

3
0

 2
1
.1

5
0

 2
1
.1

7
0

 2
1
.1

9
0

 2
1
.2

1
0

 2
1
.2

3
0

 2
1
.2

5
0

 2
1
.2

7
0

 2
1
.2

9
0

 2
1
.3

1
0

 2
1
.3

3
0N
ú
m

e
ro

 d
e
 s

im
u
la

ç
õ
e
s

Média do número de trabalhadores 
ativos por intervalos vicenais

São Paulo (SP) - Outros

IC 95%                Mediana



111 

 

Além disso, observou que a dispersão em torno dos valores medianos (Figura 

15) é maior quanto menor for a população do município ao longo do período de 

projeção, o que confirma que quanto maior o município, menor a variabilidade dos 

resultados. 

 

Figura 15 - Distribuição dos resultados do número de trabalhadores ativos do setor público 
municipal obtidos nas 2.500 simulações, sem considerar a reposição dos trabalhadores que 
saíram do grupo de ativos, por categoria profissional, nos municípios de Paraíso-SC e São 

Paulo, 2018 a 2030. 

 
Fonte: Resultados das projeções populacionais a partir de dados da Rais, 2018. 
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5.3 RESULTADOS DOS INDICADORES DE NECESSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

De posse da população de trabalhadores do setor público municipal projetada 

para cada categoria foi possível calcular a necessidade demográfica de trabalhadores 

do setor público municipal utilizando os indicadores propostos na seção 4.6. As 

Figuras 16, 17 e 18 apresentam os resultados da necessidade demográfica para 2020 

considerando o indicador baseado em Morales (2015), o IEM.  

Em 2020, os valores variam entre -11.043 (Rio de Janeiro-RJ) e 6.135 

(Salvador-BA). Em média, a necessidade de contratação era de -86 trabalhadores do 

setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação era de -39 

trabalhadores. 

 

Figura 16 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IEM, por município brasileiro, 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 
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O resultado negativo para a necessidade demográfica em determinada 

categoria significa que a demanda por trabalhadores do setor público municipal nessa 

categoria é menor que o número de trabalhadores do setor público municipal 

existentes, não sendo necessária a contratação de novos trabalhadores. Por outro 

lado, o resultado positivo indica a necessidade de contratação de novos 

trabalhadores, ou seja, indica que a demanda por trabalhadores é maior que a oferta. 

Em 2025 (Figura 17), os valores variam entre -4.939 (Goiânia-GO) e 5.820 

(Salvador-BA). Em média, a necessidade demográfica foi de -37 trabalhadores do 

setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação era de -22 

trabalhadores. 

 

Figura 17 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IEM, por município brasileiro, 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 
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Em 2030 (Figura 18), os valores variam entre -2.483 (Goiânia-GO) e 14.927 

(São Paulo-SP). Em média, a necessidade demográfica foi de 20 trabalhadores do 

setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação era de -4 

trabalhadores. 

 

Figura 18 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IEM, por município brasileiro, 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

A Figura 19 apresenta a necessidade demográfica de trabalhadores do setor 

público municipal para o ano de 2020, na categoria Educação, considerando o 

indicador calculado com base na situação observada pelo município (IE) no ano de 

2018, o segundo indicador proposto. Em 2020, os valores variam entre -44 (Fonte 

Boa-AM) e 7.350 (Rio de Janeiro-RJ). Em média, a necessidade demográfica foi de 

33 trabalhadores do setor público municipal e a mediana da necessidade de 

contratação era de 9 trabalhadores do setor público municipal. 



115 

 

 

Figura 19 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IE, por município brasileiro, 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

A Figura 20 apresenta esses resultados para o ano de 2025. Neste ano, os 

valores variam de -101 (Monte Alegre-PA) a 15.173 (São Paulo). Em média, a 

necessidade demográfica foi de 81 trabalhadores do setor público municipal e a 

mediana da necessidade de contratação era de 26 trabalhadores do setor público 

municipal.  
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Figura 20 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IE, por município brasileiro, 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Esses resultados para o ano de 2030 são apresentados na Figura 21. Em 2030, 

em média, a necessidade demográfica foi de 133 trabalhadores do setor público 

municipal e a mediana da necessidade de contratação era de 45 trabalhadores do 

setor público municipal. Neste ano, os variam entre -164 (Monte Alegre-PA) e 25.451 

(São Paulo).  
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Figura 21 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Educação, utilizando o IE, por município brasileiro, 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Os municípios que apresentaram as maiores taxas de crescimento 

populacional anual, entre 2018 e 2030, da população de 0 a 14 anos estavam entre 

os municípios que apresentaram as maiores cifras para a necessidade demográfica, 

o que confirma que quanto maior a população de 0 a 14 anos, maior a necessidade 

de trabalhadores do setor público municipal na categoria Educação. 

Para a categoria de trabalhadores do setor público municipal da área da saúde, 

inicialmente, a necessidade demográfica foi calculada considerando o número total de 

habitantes no município com base no IS-OMS. Os resultados são apresentados nas 

Figuras 22, 23 e 24. Em 2020 (Figura 22), a necessidade demográfica variava entre -

10.054 (Belo Horizonte-MG) e 12.702 (São Paulo-SP) trabalhadores do setor público 

municipal. Neste ano, em média, a necessidade demográfica era de -75 trabalhadores 
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do setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação era de -36 

trabalhadores do setor público municipal.  

 

Figura 22 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS-OMS, por município brasileiro, 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Em média, em 2025 (Figura 23), a necessidade demográfica era de -52 

trabalhadores do setor público municipal e variava entre -7.548 (Belo Horizonte-MG) 

e 17.408 (São Paulo-SP) trabalhadores. A mediana da necessidade de contratação 

era de -30 trabalhadores do setor público municipal. 
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Figura 23 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS-OMS, por município brasileiro, 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Em 2030 (Figura 24), os valores variam de -5.057 (Belo Horizonte-MG) a 

21.044 (São Paulo-SP). Em média, a necessidade demográfica foi de -25 

trabalhadores do setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação 

era de -21 trabalhadores do setor público municipal.  
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Figura 24 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS-OMS, por município brasileiro, 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Posteriormente, a necessidade demográfica para trabalhadores do setor 

público municipal da área de saúde foi calculada considerando a dinâmica da 

população idosa pelo indicador IS. Os resultados desses cálculos, para os anos de 

2020, 2025 e 2030, estão expostos nas Figuras 25, 26 e 27. Em 2020 (Figura 25), a 

necessidade demográfica variava de -11 (Santo Antônio de Içá-AM) a 4.721 (São 

Paulo-SP). A média dos valores foi de 16 trabalhadores do setor público municipal e 

a mediana foi de 4 trabalhadores.  
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Figura 25 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS, por município brasileiro, 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

No ano de 2025 (Figura 26), em média, a necessidade demográfica foi de 41 

trabalhadores do setor público municipal e a mediana da necessidade de contratação 

era de 10 trabalhadores. Os valores variam de -29 (Santo Antônio de Içá-AM) a 9.448 

(São Paulo-SP) trabalhadores do setor público municipal.  
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Figura 26 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS, por município brasileiro, 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Em 2030 (Figura 27), os valores variam de -35 (Monte Alegre-PA) a 13.443 

(São Paulo-SP) trabalhadores do setor público municipal. Em média, a necessidade 

demográfica foi de 70 trabalhadores do setor público municipal e a mediana da 

necessidade de contratação era de 18 trabalhadores.  
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Figura 27 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Saúde, utilizando o IS, por município brasileiro, 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Os municípios que apresentaram os maiores valores para a necessidade 

demográfica na área da saúde estavam entre os municípios com trabalhadores do 

setor público municipal mais envelhecidos nessa categoria e entre os municípios que 

apresentaram as maiores taxas de crescimento populacional da população idosa entre 

2018 e 2030.  

Por fim, calculou-se a necessidade demográfica de trabalhadores do setor 

público municipal na categoria Outros, considerando a dinâmica da população total do 

município. Os resultados para os anos de 2020, 2025 e 2030 estão expostos nas 

Figuras 28, 29 e 30. Em 2020 (Figura 28), os valores da necessidade demográfica 

variam entre -26 (Jacareacanga-PA) e 9.310 (São Paulo-SP). A média desses valores 

foi de 53 trabalhadores do setor público municipal e a mediana foi de 18 trabalhadores.  
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Figura 28 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Outros, utilizando o IO, por município brasileiro, 2020. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Em 2025 (Figura 29), em média, a necessidade demográfica foi de 135 

trabalhadores do setor público municipal e a mediana da necessidade demográfica foi 

de 51 trabalhadores do setor público municipal. Jacareacanga-PA (-75) foi o município 

que apresentou o menor valor e São Paulo-SP (20.542) foi o município que apresentou 

o maior valor.  
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Figura 29 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Outros, utilizando o IO, por município brasileiro, 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Em 2030 (Figura 30), Jacareacanga (-102) apresentou o menor valor e São 

Paulo-SP (30.026) apresentou o maior valor. Neste ano, a média dos valores foi de 

222 trabalhadores do setor público municipal e mediana dos valores foi de 86 

trabalhadores do setor público municipal.  
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Figura 30 – Necessidade demográfica de trabalhadores do setor público municipal, na 
categoria profissional Outros, utilizando o IO, por município brasileiro, 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Na categoria profissional “Outros”, como esperado, os municípios que 

apresentaram as maiores taxas de crescimento populacional anual entre 2018 e 2030 

estavam entre os municípios que apresentaram os maiores valores para a 

necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal.  

A Figura 31 apresenta a distribuição dos valores da necessidade demográfica 

para as três categorias profissionais, para os anos de 2020, 2025 e 2030. Em todos 

os anos os valores da necessidade demográfica são mais dispersos para a categoria 

Educação, seguida da categoria Outros e Saúde. Esse resultado pode ser reflexo do 

descompasso do processo de transição ente os diferentes municípios: enquanto em 

alguns municípios a população de 0 a 14 ainda apresenta crescimento, em municípios 

mais envelhecidos este grupo populacional já apresenta tendência de declínio, o que 
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gera resultados diferentes resultados com sinais opostos. Além disso, alguns 

municípios apresentaram um maior volume de trabalhadores do setor público 

municipal na área da educação, o que gerou um maior volume para a necessidade de 

contratação nesta categoria, mesmo com a evidência de um declínio da população de 

0 a 14 anos.  

Em todas as categorias a necessidade demográfica é crescente na maioria dos 

municípios entre 2020 e 2030. Na categoria Educação, em 207 municípios a variação 

da necessidade demográfica e a variação de população de 0 a 14 anos foram 

negativas entre 2020 e 2030. Nesta categoria, em 4.077 municípios a variação da 

necessidade demográfica foi positiva, mesmo quando a variação da população de 0 a 

14 anos de idade foi negativa, o que pode ser explicado pelo declínio da população 

de trabalhadores do setor público municipal nesta categoria. Nos demais casos desta 

categoria, tanto a variação da necessidade demográfica quanto à variação da 

população de a 0 a 14 anos foram positivas.  

Na área da saúde, em 125 municípios a necessidade demográfica declinou 

entre 2020 e 2030. Esses municípios têm em comum o declínio da população que 

necessita de cuidados. Nesta categoria, nos demais casos, a necessidade 

demográfica foi positiva tanto devido ao aumento da população que necessita de 

cuidados, quanto devido ao declínio no número de trabalhadores do setor público 

municipal nesta área.  

Na categoria Outros, todos os municípios que apresentaram variação negativa 

para a necessidade demográfica apresentaram variação negativa para a população 

total. Nos demais casos, para esta categoria, a necessidade demográfica cresceu 

tanto devido ao crescimento da população total, quanto devido ao declínio da 

população de trabalhadores do setor público municipal nesta área. Esses resultados 

mostram que, apesar de alguns resultados médios agregados para o Brasil terem 

apresentado valores negativos, a grande maioria dos municípios brasileiros 

necessitará de novas contratações até 2030 em todas as categorias profissionais. 
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Figura 31 – Dispersão das observações da necessidade demográfica de trabalhadores do setor 
público municipal, nas categorias profissionais Educação, Saúde e Outros, utilizando o IE, IS, 

e IO, por município brasileiro, 2020, 2025 e 2030. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a partir 
de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 
Nota: para a elaboração destes gráficos as observações maiores que 1.000 foram excluídas para 
uma melhor visualização dos resultados.  
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O Gráfico 19 apresenta a proporção da necessidade demográfica calculada 

para 2030 em relação à população de trabalhadores do setor público municipal 

observada em 2018, nas três categorias profissionais. A proporção da necessidade 

demográfica em relação ao número de trabalhadores do setor público municipal em 

2018 variou de -47% e 255%. Na categoria Educação, os valores variaram entre -47% 

e 255%. Na categoria Saúde, os valores variaram entre -45% e 219%. Na categoria 

Outros, os valores variam de -38% a 251%. Esses valores indicam que a necessidade 

de reposição pode chegar até 2,6 vezes o número de trabalhadores do setor público 

municipal observado em 2018. Os resultados da necessidade demográfica até 2030 

por categoria e município podem ser consultados no repositório: 

https://github.com/ElaineGama/ResultadosNecessidadeDemografica/blob/main/Tabe

la%20com%20resultados%20finais.xlsx.  

 

Gráfico 19 - Dispersão dos valores da proporção de necessidade demográfica até 2030 em 
relação à população de trabalhadores do setor público municipal em 2018, nas categorias 
profissionais Educação, Saúde e Outros, utilizando o IE, IS, e IO, por município brasileiro. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

O Gráfico 20 apresenta os resultados da necessidade demográfica por 

categoria profissional por grande região do Brasil. Dos 5.548 municípios analisados, 

467 eram da região Centro-Oeste, 1.787 eram da região Nordeste, 448 eram da região 

Norte, 1.659 eram da região Nordeste e 1.187 eram da região Sul. Dos 5.469.154 

trabalhadores do setor público municipal identificados 385.516 (7%) eram da região 

Centro-Oeste, 1.726.040 (32%) eram da região Nordeste, 517.160 (9%) eram da 
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região Norte, 2.069.177 (38%) eram da região Sudeste e 771.261 (14%) eram da 

região Sul.  

Para o Brasil como um todo, até 2030, a necessidade demográfica foi de mais 

de 2,3 milhões de trabalhadores do setor público municipal, sendo 707 mil da categoria 

Educação, 369,9 mil da Saúde e 1,2 milhão na categoria Outros. Até 2030, na 

categoria Educação a necessidade demográfica foi maior na região Sudeste (286,7 

mil), seguida da região Nordeste (222,3 mil), Sul (105,9 mil), Norte (48,3 mil) e Centro-

Oeste (43,8 mil). Na categoria Saúde, até 2030, a necessidade demográfica foi maior 

na região Sudeste (181,1 mil), seguida da região Nordeste (88,3 mil), Sul (54,7 mil), 

Centro-Oeste (23,6 mil) e Norte (22,2 mil). Até 2030, na categoria Outros a 

necessidade demográfica foi maior na região Sudeste (506,3 mil), seguida da região 

Nordeste (357,9 mil), Sul (157,5 mil), Norte (111,4 mil) e Centro-Oeste (97,6 mil). 

Os resultados mostram que em todas as categorias a necessidade demográfica 

é maior nas regiões Sudeste e Nordeste, o que é reflexo do maior volume de 

trabalhadores do setor público municipal nessas duas regiões. As cifras mostram que, 

até 2030, para repor a população de trabalhadores do setor público municipal na 

região Sudeste, será necessário contratar mais de 500 mil trabalhadores do setor 

público municipal, o que é mais de 4 vezes a quantidade de trabalhadores do setor 

público municipal necessária na região Norte (mais de 120 mil). Ademais, em todas 

as regiões e em todos os anos a necessidade demográfica é maior na categoria 

Outros. Isso ocorreu devido ao maior volume de trabalhadores do setor público 

municipal nessa categoria, o que gerou um maior volume de saída de trabalhadores 

da atividade e cargos vagos. 
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Gráfico 20 – Resultados da necessidade demográfica de trabalhadores do setor público 
municipal por grande região do Brasil, nas categorias profissionais Educação, Saúde e Outros, 

utilizando o IE, IS, e IO, 2020, 2025 e 2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

A fim de comparar os resultados dos municípios por tamanho dos municípios, 

separou-se os municípios em três grupos, com base na população total observada em 

2018: municípios com até 50.000 habitantes, municípios com população entre 50.001 

e 100.000 habitantes e municípios com mais de 100.000 habitantes. A partir dessa 

classificação, dos 5.548 municípios analisados 4.885 possuíam até 50 mil habitantes, 

339 possuíam entre 50 mil e 100 mil habitantes e 324 possuíam mais de 100 mil 

habitantes. Dos 5.469.154 trabalhadores do setor público municipal identificados, 

2.478.081 (45,3%) eram de municípios com até 50 mil habitantes, 682.839 (12,5%) 

eram de municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes e 2.308.234 

(42,2%) eram de municípios com mais de 100 mil habitantes.  

Os resultados da necessidade demográfica com base nos tamanhos dos 

municípios estão apresentados no Gráfico 21. Até 2030, nos municípios com até 50 

mil habitantes, a necessidade demográfica foi de 913,4 mil trabalhadores do setor 

público municipal, enquanto nos municípios com população entre 50 mil e 100 mil 

habitantes e com mais de 100 mil habitantes foi de 294,9 mil e 1,1 milhão, 

respectivamente. Na categoria Educação, até 2030, essa medida foi de 278,4 mil, 96,3 

mil e 332,4 mil trabalhadores do setor público municipal nos municípios com até 50 

mil, entre 50 e 100 e com mais de 100 mil pessoas, respectivamente. Até 2030, na 

categoria Saúde, a necessidade demográfica foi de 112,7 mil, 41,5 mil e 215,7 mil 
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trabalhadores do setor público municipal, respectivamente, nos municípios com até 

50 mil, entre 50 e 100 e com mais de 100 mil pessoas. Na categoria Outros, até 2030, 

essa medida foi de 522,3 mil, 157,1 mil e 551,3 mil trabalhadores do setor público 

municipal nos municípios com até 50 mil, entre 50 e 100 e com mais de 100 mil 

pessoas, respectivamente. 

A necessidade demográfica total é maior nos grupos de municípios com mais 

de 100 mil habitantes e com até 50 mil habitantes. Esse resultado é explicado devido 

ao maior volume de trabalhadores do setor público municipal nesses grupos de 

municípios. Em todos os grupos e anos a necessidade demográfica é maior na 

categoria Outros, seguida da categoria Educação e Saúde. Isso pode ser explicado 

pelo maior volume de trabalhadores do setor público municipal na categoria Outros, o 

que gerou um maior volume de saídas e cargos vagos e, consequentemente, uma 

redução no número de trabalhadores ativos do setor público municipal.  

 

Gráfico 21 - Resultados da necessidade demográfica por tamanho dos municípios do Brasil, 
nas categorias profissionais Educação, Saúde e Outros, utilizando o IE, IS, e IO, 2020, 2025 e 

2030. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio dos resultados dos indicadores de necessidade demográfica a 
partir de dados da Rais (2018) e Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

 

Por fim, ressalta-se que a oferta de trabalhadores do setor público municipal e 

serviços públicos também afeta o comportamento das componentes demográficas: 

mortalidade, fecundidade e migração. Conforme Tiebout (1956), de modo geral, os 

indivíduos tendem a migrar para localidades que ofertam os serviços demandados por 
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esses indivíduos. Assim, famílias com jovens e crianças tendem a buscar residência 

em localidades que ofertam serviços destinados a esses grupos populacionais. Já 

famílias com idosos tendem a buscar localidades que melhor ofertam serviços 

públicos destinados a esses indivíduos, como é o caso dos serviços de saúde.  

Além disso, as componentes demográficas também podem afetar a demanda 

por trabalhadores do setor público municipal e serviços públicos municipais. A 

imigração de adultos (15 a 64 anos) deve afetar inicialmente a demanda por 

trabalhadores do setor público municipal da categoria profissional cujo indicador 

utilizado e o cálculo da necessidade demográfica de trabalhadores do setor público 

municipal considera a população total: quanto maior o número de imigrantes, maior a 

demanda por trabalhadores do setor público municipal, pois um aumento da 

população, devido à entrada de imigrantes na população, aumenta a demanda por 

trabalhadores do setor público municipal dessa categoria profissional. A imigração de 

jovens deve afetar, inicialmente, a demanda por trabalhadores do setor público 

municipal da área da educação: quanto maior a imigração de indivíduos de até 14 

anos, maior a demanda por trabalhadores do setor público municipal nessa área. No 

médio e longo prazos a imigração deve afetar a demanda por trabalhadores do setor 

público municipal da área da saúde, uma vez que os indivíduos que migraram tendem 

a envelhecer e esse envelhecimento deve provocar o aumento da demanda por 

serviços de saúde.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura apresentada no presente estudo se apoiou na literatura sobre 

transição demográfica e envelhecimento populacional e as consequências desses 

processos na estrutura etária da população de trabalhadores do setor público e nas 

demandas por políticas públicas de educação e saúde. Evidenciou-se, com base na 

literatura apresentada, que a demanda por políticas públicas de educação é afetada 

pela dinâmica e envelhecimento populacional. Além disso, demonstrou-se que a 

demanda por serviços de saúde também é modificada pelo processo de 

envelhecimento devido, dentre outras coisas, ao aumento no número de idosos. Com 

isso, a demanda por trabalhadores do setor público nessas áreas também tende a ser 

afetada, tornando relevante análises sobre a oferta desses trabalhadores nos 

próximos anos e a necessidade de contratação de novos trabalhadores.  

Dado o exposto, o presente estudo teve como objetivo mostrar como a 

mudança do perfil das populações municipais afeta a necessidade demográfica de 

oferta de serviços públicos e a contratação de trabalhadores do setor público 

municipal no Brasil, para o período de 2020 a 2030. Para a análise do número de 

trabalhadores do setor público municipal no tempo, utilizou-se dados de trabalhadores 

do setor público municipal da Rais (2018) ajustados pelos dados do DRAA (SPREV, 

2020), da Secretaria de Previdência, e da base Munic (IBGE, 2019). Para definir o 

número mínimo de trabalhadores do setor público municipal das áreas da saúde e 

educação utilizou-se como padrão as recomendações de Rossel (2016) e Morales 

(2015), respectivamente. Para os outros trabalhadores do setor público municipal, 

considerou-se o volume da população total de cada município. Esses indicadores 

foram aplicados sobre a população estimada, a cada ano, para cada município, por 

Freire, Gonzaga e Queiroz (2019). 

Como principais resultados têm-se incialmente as estimativas do número e a 

composição dos trabalhadores do setor público municipal em 2018. Após os ajustes 

nos dados da Rais (2018), foram identificados mais de 5,4 milhões de trabalhadores 

do setor público municipal em 2018, sendo 34,5% do sexo masculino e 65,5% do sexo 

feminino. 51% dos trabalhadores do setor público municipal são da categoria Outros, 

enquanto 31% são da categoria Educação e 18% são da categoria Saúde. Ademais, 

quase 28% dos trabalhadores do setor público municipal são professores e, portanto, 

estão sujeitos a regras de aposentadoria diferenciadas.  
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De acordo com os resultados das projeções da população de trabalhadores do 

setor público municipal, entre 2018 e 2030, a população obteve variação negativa de 

2.132.097 (39%). Na categoria Educação, a variação da população foi de menos 

790.804 (-46,7%) trabalhadores. Na categoria Saúde, essa variação foi de menos 

304.547 (-31,2%). Na categoria Outros, a população obteve variação negativa de 

1.036.746 trabalhadores do setor público municipal (-37%). Os resultados mostram 

que apesar da variação absoluta ter sido maior na categoria Outros, em termos 

percentuais a variação foi mais intensa na categoria Educação e isso pode ser 

explicado pelas regras diferenciadas de aposentadoria para os professores, o que faz 

esses trabalhadores do setor público municipal se tornarem elegíveis à aposentadoria 

5 anos mais cedo que os demais.  

Até 2030, a necessidade demográfica total foi de mais de 2,3 milhões de 

trabalhadores do setor público municipal, sendo de 707 mil na categoria Educação, 

369,9 mil na categoria Saúde e 1,2 milhão na categoria Outros. Verificou-se também 

que a necessidade demográfica foi crescente em todas as categorias, sendo os 

maiores volumes apresentados pelas regiões Sudeste e Nordeste e pelos municípios 

com até 50 mil habitantes e com mais de 100 mil habitantes.  

Com base nesses resultados, pode-se concluir que na categoria residual 

“Outros” a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal foi 

modificada tanto devido à dinâmica da população total dos municípios, quanto devido 

à dinâmica da população de trabalhadores do setor público municipal dessa categoria. 

Nos municípios que ainda apresentam crescimento significativo em sua população 

total, a tendência é que essa demanda aumente ainda mais ao longo do tempo.  

A demanda por trabalhadores do setor público municipal da saúde aumentou 

devido ao envelhecimento da população do município, combinado com o 

envelhecimento e saída de trabalhadores do setor público municipal que trabalhavam 

nessa categoria. Nesta categoria, a necessidade de contratação foi maior que o 

volume de profissionais que saíram do grupo de ativos, o que indica um aumento na 

demanda por esses profissionais ao longo do período analisado. Esse resultado 

sinaliza para possíveis demandas por políticas públicas municipais que visem aplicar 

um maior volume de recursos na área da saúde, tanto para o custeio de tratamentos, 

quanto para a contratação de profissionais.  

Na categoria profissional da educação a necessidade demográfica de 

trabalhadores do setor público municipal foi afetada tanto pela saída de trabalhadores 
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do setor público municipal do status de trabalhador ativo, quanto pela dinâmica da 

população de 0 a 14 anos. Destaca-se que apenas a categoria Educação obteve uma 

necessidade de novas contratações menor que o volume de trabalhadores do setor 

público municipal que deixaram seus cargos, o que indica uma tendência de redução 

da demanda por esses trabalhadores. Esse resultado, de modo geral, é reflexo do 

declínio da população que demanda esse serviço (de a 14 anos). Esse resultado é 

relevante para os formuladores de políticas públicas municipais, uma vez que, essa 

redução da demanda por profissionais da área da educação pode possibilitar a 

aplicação de recursos públicos em outras áreas, como na área da saúde, cuja 

demanda por profissionais apresentou-se em ascensão. Entretanto, fatores 

institucionais podem dificultar a redistribuição desses recursos destinados à 

educação, mesmo que sejam utilizados em investimentos em serviços públicos no 

âmbito municipal.  

Dentre as principais limitações enfrentadas durante a elaboração deste estudo 

destaca-se as limitações do banco de dados da Rais (2018), que, por depender de 

envio de informações de cada instituição empregatícia, não contempla a mesma 

qualidade para todos os municípios, sendo necessária a utilização de métodos de 

correção das variáveis a serem utilizadas no modelo de projeção populacional. Apesar 

dessa limitação, considera-se que foi possível reduzir os erros das observações 

incorretas no banco de dados por meio de métodos de imputação de dados de 

imputação única.  

Outra limitação do trabalho diz respeito ao pequeno período de análise, já que 

o período de dez anos analisado (2020 a 2030) pode ser considerado curto para 

efeitos de aposentadoria e mudanças demográficas. Entretanto, os dados de 

projeções populacionais municipais utilizados estavam disponíveis apenas para este 

período e estudos futuros podem ser feitos extrapolando o período aqui analisado.  

Apesar das limitações encontradas, considera-se importante a contribuição 

social da discussão proposta neste estudo. Espera-se que os resultados deste estudo 

possam servir de subsídio para a formulação de políticas públicas de contratação de 

trabalhadores no âmbito do setor público municipal, à luz das mudanças demográficas 

vivenciadas pelos municípios ao longo do tempo.  

Acredita-se também que estudos como este são relevantes no meio científico, 

uma vez que, dentre outras coisas, foram abordados métodos de projeções 

populacionais para pequenas populacionais, abordando suas vantagens e 
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desvantagens, buscou-se relacionar a literatura sobre envelhecimento populacional 

com a demanda por diferentes tipos de serviços públicos e baseando-se na literatura, 

propôs-se indicadores de demanda por contratações que captassem as variações 

demográficas ao longo do tempo.  

Por fim, como propostas de estudos futuros têm-se a análise financeira dos 

efeitos das mudanças demográficas no âmbito do serviço público municipal; ou seja, 

dada a necessidade demográfica apresentada nos resultados deste estudo, quanto 

custaria, em média, aos governos municipais contratar esses quantitativos de 

trabalhadores do setor público municipal? Análises como estas poderiam reforçar 

ainda mais o subsídio para a formulação de políticas públicas de contratação de novos 

trabalhadores do setor público municipal, de modo que seria possível analisar não 

apenas o quantitativo de profissionais necessário, mas quanto isso custaria aos cofres 

públicos. Ademais, seria interessante desagregar a categoria Outros e analisar a 

demanda por outros serviços públicos, como é o caso dos serviços de transporte 

público, coleta de lixo. Com as mudanças nas populações jovem e adulta a demanda 

por esses serviços também tende a ser afetada.  
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ANEXOS 

 

Anexo I – Suplementos e informações disponíveis na base Munic, do IBGE, Brasil, 2018. 

Suplemento Informações disponíveis 

Recursos 
humanos por 
vínculo e 
escolaridade 

Composição do quadro de pessoal da administração direta 

Composição do quadro de pessoal da administração indireta 

Priorização de cargos para mulheres 

Legislação e 
instrumento 
de 
planejamento 

Plano diretor - existência 

Demais instrumentos: 

Educação 

Órgão gestor da educação e perfil do gestor 

Medidas, ações e projetos 

Plano estadual de educação e Fórum Permanente de Educação 

Plano de Carreira para o Magistério, piso salarial em lei estadual e plano de carreira 
para profissionais da educação não docentes 

Conselhos estaduais da área de educação 

Recursos financeiros 

Diretores das escolas da rede estadual de ensino 

Levantamento de demanda da população em idade escolar 

Cultura 

Órgão gestor da cultura e perfil do gestor 

Plano e conferência estadual de cultura 

Patrimônio cultural 

Conselhos e fundo estadual de cultura 

Apoio financeiro, reforma ou modernização 

Meios de comunicação 

Equipamentos 

Orçamento 

Saúde 

Órgão gestor da saúde e perfil do gestor 

Conselho, fundo, conferência municipal de saúde 

Colegiado de Gestão Regional, Plano Municipal de Saúde e Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra 

Estabelecimentos de saúde da gestão municipal 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família 

Serviço regular de vacinação, outros programas ou ações e Planejamento Familiar ou 
Reprodutivo 

Serviços de saúde 

Unidades de saúde existente no município 

Busca ativa 

Serviço de vigilância em saúde realizado pela gestão municipal 

Assistência 
social 

Órgão gestor da assistência social e perfil do gestor 

Capacitação dos recursos humanos da área de assistência social 

Apoio técnico do órgão gestor da assistência social do estado, Plano Municipal de 
Assistência Social e Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo 

Federal 

Conselho e Fundo Municipal de Assistência Social 

Serviços socioassistenciais 

Unidades físicas que existem no município 

Serviços socioassistenciais a que grupos específicos 

Concessão de benefícios eventuais 

Segurança 
alimentar e 
nutricional 

Órgão gestor da segurança alimentar 

Lei de segurança alimentar 

Conselho, câmara ou instância governamental intersetorial e plano de segurança 
alimentar 

Orçamento 



148 

 

Ações desenvolvidas 

Trabalho e 
inclusão 
produtiva 

Diagnóstico socioeconômico do município 

Ações, programas ou projetos de inclusão produtiva para a geração de trabalho e 
renda 

Ações, programas ou projetos de inclusão produtiva rural 

Ações, programas ou projetos de qualificação profissional e intermediação de mão de 
obra 

Ações, programas ou projetos de inclusão produtiva urbana 

Ações, programas ou projetos de crédito, microcrédito e seguro 

Política para 
mulheres 

Organismo executivo de políticas para as mulheres e perfil do gestor 

Plano municipal de políticas para as mulheres 

Conselho e fundo estadual de direitos da mulher 

Estrutura e serviços 

Levantamento de informações 

Instrumento 
de gestão 
migratória 

Existe algum mecanismo de cooperação entre o município e os demais entes da 
federação (27) 

Existe no município associação e/ou coletivo da população imigrante/refugiados que 
se relacione com a prefeitura 

Existe no município curso permanente de português voltado especificamente para 
imigrante/refugiado 

O município realiza atendimento multilíngue nos serviços públicos (28) 

Existe no município abrigo para o acolhimento de imigrantes/refugiados 

Existe no município Centro de Referência e Apoio a Migrantes e Refugiados 

O município realiza formação/capacitação continuada interdisciplinar (29) 

Enfrentamento 
ao sub-
registro de 
nascimento 

Existe legislação municipal específica que institua um Plano Municipal de Proteção 
Integral à Primeira Infância 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - existência 

Existe no município Comitê Gestor para o enfrentamento e erradicação de sub-
registro civil de nascimento 

A gestão municipal desenvolve política, programa, plano ou ação de enfrentamento 
ao sub-registro civil de nascimento e emissão de documentação básica 

Variáveis 
externas 

Região 

Código da Unidade da Federação 

Sigla da Unidade da Federação 

Nome do município 

População estimada de 2018¹ 

Classe de tamanho da população estimada de 2018 

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do IBGE, Munic (2019). 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Classificação dos trabalhadores do setor público municipal em categorias profissionais e condição de professor 

Código de 
ocupação 

Ocupação 
Categoria Professor 

131305 Diretor de Instituicao Educacional da Area Privada Educação Sim 

131310 Diretor de Instituicao Educacional Publica Educação Sim 

131315 Gerente de Instituicao Educacional da Area Privada Educação Sim 

131320 Gerente de Servicos Educacionais da Area Publica Educação Sim 

231105 Professor de Nivel Superior na Educacao Infantil (Quatro a Seis Anos) Educação Sim 

231110 Professor de Nivel Superior na Educacao Infantil (Zero a Tres Anos) Educação Sim 

231205 Professor da  Educacao de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Serie) Educação Sim 

231210 Professor de Nivel Superior do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Serie) Educação Sim 

231305 Professor de Ciencias Exatas e Naturais do Ensino Fundamental Educação Sim 

231310 Professor de Educacao Artistica do Ensino Fundamental Educação Sim 

231315 Professor de Educacao Fisica do Ensino Fundamental Educação Sim 

231320 Professor de Geografia do Ensino Fundamental Educação Sim 

231325 Professor de Historia do Ensino Fundamental Educação Sim 

231330 Professor de Lingua Estrangeira Moderna do Ensino Fundamental Educação Sim 

231335 Professor de Lingua Portuguesa do Ensino Fundamental Educação Sim 

231340 Professor de Matematica do Ensino Fundamental Educação Sim 

232105 Professor de Artes no Ensino Medio Educação Sim 

232110 Professor de Biologia no Ensino Medio Educação Sim 

232115 Professor de Disciplinas Pedagogicas no Ensino Medio Educação Sim 

232120 Professor de Educacao Fisica no Ensino Medio Educação Sim 

232125 Professor de Filosofia no Ensino Medio Educação Sim 

232130 Professor de Fisica no Ensino Medio Educação Sim 
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232135 Professor de Geografia no Ensino Medio Educação Sim 

232140 Professor de Historia no Ensino Medio Educação Sim 

232145 Professor de Lingua e Literatura Brasileira no Ensino Medio Educação Sim 

232150 Professor de Lingua Estrangeira Moderna no Ensino Medio Educação Sim 

232155 Professor de Matematica no Ensino Medio Educação Sim 

232160 Professor de Psicologia no Ensino Medio Educação Sim 

232165 Professor de Quimica no Ensino Medio Educação Sim 

232170 Professor de Sociologia no Ensino Medio Educação Sim 

234604 Professor de Lingua Alema Educação Sim 

234608 Professor de Lingua Italiana Educação Sim 

234612 Professor de Lingua Francesa Educação Sim 

234616 Professor de Lingua Inglesa Educação Sim 

234620 Professor de Lingua Espanhola Educação Sim 

234624 Professor de Lingua Portuguesa Educação Sim 

234628 Professor de Literatura Brasileira Educação Sim 

234632 Professor de Literatura Portuguesa Educação Sim 

234644 Professor de Literatura Espanhola Educação Sim 

234652 Professor de Literatura Inglesa Educação Sim 

234660 Professor de Literatura de Linguas Estrangeiras Modernas Educação Sim 

234664 Professor de Outras Linguas e Literaturas Educação Sim 

234668 Professor de Linguas Estrangeiras Modernas Educação Sim 

234672 Professor de Linguistica e Linguistica Aplicada Educação Sim 

234676 Professor de Filologia e Critica Textual Educação Sim 

234684 Professor de Teoria da Literatura Educação Sim 

239205 Professor de Alunos com Deficiencia Auditiva e Surdos Educação Sim 

239210 Professor de Alunos com Deficiencia Fisica Educação Sim 

239215 Professor de Alunos com Deficiencia Mental Educação Sim 
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239220 Professor de Alunos com Deficiencia Multipla Educação Sim 

239225 Professor de Alunos com Deficiencia Visual Educação Sim 

239405 Coordenador Pedagogico Educação Sim 

239410 Orientador Educacional Educação Sim 

239415 Pedagogo Educação Sim 

239420 Professor de Tecnicas e Recursos Audiovisuais Educação Sim 

239430 Supervisor de Ensino Educação Sim 

262830 Professor de Danca Educação Sim 

331105 Professor de Nivel Medio na Educacao Infantil Educação Sim 

331205 Professor de Nivel Medio no Ensino Fundamental Educação Sim 

331305 Professor de Nivel Medio no Ensino Profissionalizante Educação Sim 

332105 Professor Leigo no Ensino Fundamental Educação Sim 

332205 Professor Pratico no Ensino Profissionalizante Educação Sim 

333115 Professores de Cursos Livres Educação Sim 

515305 Educador Social Educação Sim 

515325 Socioeducador Educação Sim 

203120 Pesquisador em Matematica Educação Não 

203230 Pesquisador de Engenharia Quimica Educação Não 

203410 Pesquisador em Ciencias da Pesca e Aquicultura Educação Não 

203515 Pesquisador em Ciencias da Educacao Educação Não 

223815 Fonoaudiologo Educacional Educação Não 

233105 Professor da Area de Meio Ambiente Educação Não 

233110 Professor de Desenho Tecnico Educação Não 

233115 Professor de Tecnicas Agricolas Educação Não 

233120 Professor de Tecnicas Comerciais e Secretariais Educação Não 

233125 Professor de Tecnicas de Enfermagem Educação Não 

233130 Professor de Tecnicas Industriais Educação Não 
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233135 Professor de Tecnologia e Calculo Tecnico Educação Não 

233215 Professor de Aprendizagem e Treinamento Comercial Educação Não 

233220 Professor Instrutor de Ensino e Aprendizagem Agroflorestal Educação Não 

233225 Professor Instrutor de Ensino e Aprendizagem em Servicos Educação Não 

234105 Professor de Matematica Aplicada (No Ensino Superior) Educação Não 

234110 Professor de Matematica Pura (No Ensino Superior) Educação Não 

234115 Professor de Estatistica (No Ensino Superior) Educação Não 

234120 Professor de Computacao (No Ensino Superior) Educação Não 

234125 Professor de Pesquisa Operacional (No Ensino Superior) Educação Não 

234205 Professor de Fisica (Ensino Superior) Educação Não 

234210 Professor de Quimica (Ensino Superior) Educação Não 

234305 Professor de Arquitetura Educação Não 

234310 Professor de Engenharia Educação Não 

234315 Professor de Geofisica Educação Não 

234320 Professor de Geologia Educação Não 

234405 Professor de Ciencias Biologicas do Ensino Superior Educação Não 

234410 Professor de Educacao Fisica no Ensino Superior Educação Não 

234415 Professor de Enfermagem do Ensino Superior Educação Não 

234420 Professor de Farmacia e Bioquimica Educação Não 

234425 Professor de Fisioterapia Educação Não 

234430 Professor de Fonoaudiologia Educação Não 

234435 Professor de Medicina Educação Não 

234440 Professor de Medicina Veterinaria Educação Não 

234445 Professor de Nutricao Educação Não 

234450 Professor de Odontologia Educação Não 

234455 Professor de Terapia Ocupacional Educação Não 

234460 Professor de Zootecnia do Ensino Superior Educação Não 
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234505 Professor de Ensino Superior na Area de Didatica Educação Não 

234510 Professor de Ensino Superior na Area de Orientacao Educacional Educação Não 

234515 Professor de Ensino Superior na Area de Pesquisa Educacional Educação Não 

234520 Professor de Ensino Superior na Area de Pratica de Ensino Educação Não 

234705 Professor de Antropologia do Ensino Superior Educação Não 

234710 Professor de Arquivologia do Ensino Superior Educação Não 

234715 Professor de Biblioteconomia do Ensio Superior Educação Não 

234720 Professor de Ciencia Politica do Ensino Superior Educação Não 

234725 Professor de Comunicacao Social do Ensino Superior Educação Não 

234730 Professor de Direito do Ensino Superior Educação Não 

234735 Professor de Filosofia do Ensino Superior Educação Não 

234740 Professor de Geografia do Ensino Superior Educação Não 

234745 Professor de Historia do Ensino Superior Educação Não 

234750 Professor de Jornalismo Educação Não 

234755 Professor de Museologia do Ensino Superior Educação Não 

234760 Professor de Psicologia do Ensino Superior Educação Não 

234765 Professor de Servico Social do Ensino Superior Educação Não 

234770 Professor de Sociologia do Ensino Superior Educação Não 

234805 Professor de Economia Educação Não 

234810 Professor de Administracao Educação Não 

234815 Professor de Contabilidade Educação Não 

234905 Professor de Artes do Espetaculo no Ensino Superior Educação Não 

234910 Professor de Artes Visuais no Ensino Superior (Artes Plasticas e Multimidia) Educação Não 

234915 Professor de Musica no Ensino Superior Educação Não 

239425 Psicopedagogo Educação Não 

239435 Designer Educacional Educação Não 

251505 Psicologo Educacional Educação Não 
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252320 Tecnólogo em Secretariado Escolar Educação Não 

261410 Interprete Educação Não 

261425 Intérprete de Língua de Sinais Educação Não 

331110 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Educação Não 

334105 Inspetor de Alunos de Escola Privada Educação Não 

334110 Inspetor de Alunos de Escola Publica Educação Não 

334115 Monitor de Transporte Escolar Educação Não 

131205 Diretor de Servicos de Saude Saúde Não 

131210 Gerente de Servicos de Saude Saúde Não 

131215 Tecnólogo em Gestão Hospitalar Saúde Não 

142710 Tecnólogo em Sistemas Biomédicos Saúde Não 

203015 Pesquisador em Biologia de Microorganismos e Parasitas Saúde Não 

203020 Pesquisador em Biologia Humana Saúde Não 

203305 Pesquisador de Clinica Medica Saúde Não 

203310 Pesquisador de Medicina Basica Saúde Não 

203320 Pesquisador em Saude Coletiva Saúde Não 

203525 Pesquisador em Psicologia Saúde Não 

221205 Biomédico Saúde Não 

223204 Cirurgiao Dentista - Auditor Saúde Não 

223208 Cirurgiao Dentista - Clinico Geral Saúde Não 

223212 Cirurgiao Dentista - Endodontista Saúde Não 

223216 Cirurgiao Dentista - Epidemiologista Saúde Não 

223220 Cirurgiao Dentista - Estomatologista Saúde Não 

223224 Cirurgiao Dentista - Implantodontista Saúde Não 

223228 Cirurgiao Dentista - Odontogeriatra Saúde Não 

223232 Cirurgiao Dentista - Odontologista Legal Saúde Não 

223236 Cirurgiao Dentista - Odontopediatra Saúde Não 
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223240 Cirurgiao Dentista - Ortopedista e Ortodontista Saúde Não 

223244 Cirurgiao Dentista - Patologista Bucal Saúde Não 

223248 Cirurgiao Dentista - Periodontista Saúde Não 

223252 Cirurgiao Dentista - Protesiologo Bucomaxilofacial Saúde Não 

223256 Cirurgiao Dentista - Protesista Saúde Não 

223260 Cirurgiao Dentista - Radiologista Saúde Não 

223264 Cirurgiao Dentista - Reabilitador Oral Saúde Não 

223268 Cirurgiao Dentista - Traumatologista Bucomaxilofacial Saúde Não 

223272 Cirurgiao Dentista de Saude Coletiva Saúde Não 

223276 Cirurgião Dentista - Odontologia do Trabalho Saúde Não 

223280 Cirurgião Dentista - Dentística Saúde Não 

223284 Cirurgião Dentista - Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial Saúde Não 

223288 Cirurgião Dentista - Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais Saúde Não 

223293 Cirurgião-Dentista da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

223405 Farmaceutico Saúde Não 

223420 Farmaceutico de Alimentos Saúde Não 

223505 Enfermeiro Saúde Não 

223510 Enfermeiro Auditor Saúde Não 

223515 Enfermeiro de Bordo Saúde Não 

223520 Enfermeiro de Centro Cirurgico Saúde Não 

223525 Enfermeiro de Terapia Intensiva Saúde Não 

223530 Enfermeiro do Trabalho Saúde Não 

223535 Enfermeiro Nefrologista Saúde Não 

223540 Enfermeiro Neonatologista Saúde Não 

223545 Enfermeiro Obstetrico Saúde Não 

223550 Enfermeiro Psiquiatrico Saúde Não 

223555 Enfermeiro Puericultor e Pediatrico Saúde Não 
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223560 Enfermeiro Sanitarista Saúde Não 

223565 Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

223605 Fisioterapeuta Geral Saúde Não 

223625 Fisioterapeuta Respiratória Saúde Não 

223630 Fisioterapeuta Neurofuncional Saúde Não 

223635 Fisioterapeuta Traumato-Ortopédica Funcional Saúde Não 

223640 Fisioterapeuta Osteopata Saúde Não 

223645 Fisioterapeuta Quiropraxista Saúde Não 

223650 Fisioterapeuta Acupunturista Saúde Não 

223655 Fisioterapeuta Esportivo Saúde Não 

223660 Fisioterapeuta  do Trabalho Saúde Não 

223710 Nutricionista Saúde Não 

223810 Fonoaudiol Saúde Não 

223830 Fonoaudiologo em Linguagem Saúde Não 

223845 Fonoaudiologo em Voz Saúde Não 

223905 Terapeuta Ocupacion Saúde Não 

224130 Tecnico de Laboratorio e Fiscalizacao Desportiva Saúde Não 

225103 Médico Infectologista Saúde Não 

225105 Médico Acupunturista Saúde Não 

225106 Médico Legista Saúde Não 

225109 Médico Nefrologista Saúde Não 

225110 Médico Alergista e Imunologista Saúde Não 

225112 Médico Neurologista Saúde Não 

225115 Médico Angiologista Saúde Não 

225118 Médico Nutrologista Saúde Não 

225120 Médico Cardiologista Saúde Não 

225121 Médico Oncologista Clínico Saúde Não 
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225122 Médico Cancerologista Pediátrico Saúde Não 

225124 Médico Pediatra Saúde Não 

225125 Médico Clínico Saúde Não 

225127 Médico Pneumologista Saúde Não 

225130 Médico de Família e Comunidade Saúde Não 

225133 Médico Psiquiatra Saúde Não 

225135 Médico Dermatologista Saúde Não 

225136 Médico Reumatologista Saúde Não 

225139 Médico Sanitarista Saúde Não 

225140 Médico do Trabalho Saúde Não 

225142 Médico da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

225145 Médico em Medicina de Tráfego Saúde Não 

225148 Médico Anatomopatologista Saúde Não 

225150 Médico em Medicina Intensiva Saúde Não 

225151 Médico Anestesiologista Saúde Não 

225155 Médico Endocrinologista e Metabologista Saúde Não 

225160 Médico Fisiatra Saúde Não 

225165 Médico Gastroenterologista Saúde Não 

225170 Médico Generalista Saúde Não 

225175 Médico Geneticista Saúde Não 

225180 Médico Geriatra Saúde Não 

225185 Médico Hematologista Saúde Não 

225195 Médico Homeopata Saúde Não 

225203 Médico em Cirurgia Vascular Saúde Não 

225210 Médico Cirurgião Cardiovascular Saúde Não 

225215 Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço Saúde Não 

225220 Médico Cirurgião do Aparelho Digestivo Saúde Não 
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225225 Médico Cirurgião Geral Saúde Não 

225230 Médico Cirurgião Pediátrico Saúde Não 

225235 Médico Cirurgião Plástico Saúde Não 

225240 Médico Cirurgião Torácico Saúde Não 

225250 Médico Ginecologista e Obstetra Saúde Não 

225255 Médico Mastologista Saúde Não 

225260 Médico Neurocirurgião Saúde Não 

225265 Médico Oftalmologista Saúde Não 

225270 Médico Ortopedista e Traumatologista Saúde Não 

225275 Médico Otorrinolaringologista Saúde Não 

225280 Médico Coloproctologista Saúde Não 

225285 Médico Urologista Saúde Não 

225290 Médico Cancerologista Cirurgíco Saúde Não 

225295 Médico Cirurgião da Mão Saúde Não 

225305 Médico Citopatologista Saúde Não 

225310 Médico em Endoscopia Saúde Não 

225315 Médico em Medicina Nuclear Saúde Não 

225320 Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem Saúde Não 

225325 Médico Patologista Saúde Não 

225330 Médico Radioterapeuta Saúde Não 

225335 Médico Patologista Clínico / Medicina Laboratorial Saúde Não 

225340 Médico Hemoterapeuta Saúde Não 

225350 Médico Neurofisiologista Clínico Saúde Não 

226305 Musicoterapeuta (A) Saúde Não 

251510 Psicologo Clinico Saúde Não 

251515 Psicologo do Esporte Saúde Não 

251520 Psicologo Hospitalar Saúde Não 
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251525 Psicologo Juridico Saúde Não 

251535 Psicologo do Transito Saúde Não 

251540 Psicologo do Trabalho Saúde Não 

251545 Neuropsicologo Saúde Não 

251550 Psicanalista Saúde Não 

251555 Psicólogo Acupunturista Saúde Não 

301110 Tecnico de Laboratorio de Analises Fisico-Quimicas (Materiais de Construcao) Saúde Não 

322120 Massoterapeuta Saúde Não 

322125 Terapeuta Holístico Saúde Não 

322205 Tecnico de Enfermagem Saúde Não 

322210 Tecnico de Enfermagem de Terapia Intensiva Saúde Não 

322215 Tecnico de Enfermagem do Trabalho Saúde Não 

322220 Tecnico de Enfermagem Psiquiatrica Saúde Não 

322225 Instrumentador Cirurgico Saúde Não 

322230 Auxiliar de Enfermagem Saúde Não 

322235 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Saúde Não 

322240 Auxiliar de Saude (Navegacao Maritima) Saúde Não 

322245 Técnico de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

322250 Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

322305 Tecnico em Optica e Optometria Saúde Não 

322405 Tecnico em Saude Bucal Saúde Não 

322410 Protetico Dentario Saúde Não 

322415 Auxiliar em Saude Bucal Saúde Não 

322420 Auxiliar de Protese Dentaria Saúde Não 

322425 Técnico em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

322430 Auxiliar em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família Saúde Não 

322505 Tecnico de Ortopedia Saúde Não 
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322605 Tecnico de Imobilizacao Ortopedica Saúde Não 

324110 Tecnico em Metodos Graficos em Cardiologia Saúde Não 

324115 Tecnico em Radiologia e Imagenologia Saúde Não 

324120 Técnólogo em Radiologia Saúde Não 

324205 Tecnico em Patologia Clinica Saúde Não 

324210 Auxiliar Tecnico em Patologia Clinica Saúde Não 

325105 Auxiliar Tecnico em Laboratorio de Farmacia Saúde Não 

325110 Tecnico em Laboratorio de Farmacia Saúde Não 

325115 Técnico em Farmácia Saúde Não 

325210 Técnico em Nutrição e Dietética Saúde Não 

325310 Tecnico em Imunobiologicos Saúde Não 

352210 Agente de Saude Publica Saúde Não 

354150 Propagandista de Produtos Famaceuticos Saúde Não 

422110 Recepcionista de Consultorio Medico ou Dentario Saúde Não 

422115 Recepcionista de Seguro Saude Saúde Não 

513220 Cozinheiro de Hospital Saúde Não 

513430 Copeiro de Hospital Saúde Não 

514230 Coletor de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde Saúde Não 

515105 Agente Comunitario de Saude Saúde Não 

515110 Atendente de Enfermagem Saúde Não 

515120 Visitador Sanitario Saúde Não 

515125 Agente Indígena de Saúde Saúde Não 

515135 Socorrista (Exceto Médicos e Enfermeiros) Saúde Não 

515205 Auxiliar de Banco de Sangue Saúde Não 

515210 Auxiliar de Farmacia de Manipulacao Saúde Não 

515215 Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas Saúde Não 

515220 Auxiliar de Laboratorio de Imunobiologicos Saúde Não 
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515225 Auxiliar de Producao Farmaceutica Saúde Não 

516210 Cuidador de Idosos Saúde Não 

516220 Cuidador em Saúde Saúde Não 

521130 Atendente de Farmacia - Balconista Saúde Não 

731105 Montador de Equipamentos Eletronicos (Aparelhos Medicos) Saúde Não 

766405 Laboratorista Fotografico Saúde Não 

766420 Auxiliar de Radiologia (Revelacao Fotografica) Saúde Não 

810305 Mestre de Producao Farmaceutica Saúde Não 

811810 Drageador (Medicamentos) Saúde Não 

818110 Auxiliar de Laboratorio de Analises Fisico-Quimicas Saúde Não 

915305 Tecnico em Manutencao de Equipamentos e Instrumentos Medico-Hospitalares Saúde Não 

113005 Cacique Outros Não 

113010 Lider de Comunidade Caicara Outros Não 

113015 Membro de Lideranca Quilombola Outros Não 

114105 Dirigente de Partido Politico Outros Não 

114205 Dirigentes de Entidades de Trabalhadores Outros Não 

114210 Dirigentes de Entidades Patronais Outros Não 

114305 Dirigente e Administrador de Organizacao Religiosa Outros Não 

114405 Dirigente e Administrador de Organizacao da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos Outros Não 

121005 Diretor de Planejamento Estrategico Outros Não 

121010 Diretor Geral de Empresa e Organizacoes (Exceto de Interesse Publico) Outros Não 

122105 Diretor de Producao e Operacoes em Empresa Agropecuaria Outros Não 

122110 Diretor de Producao e Operacoes em Empresa Aquicola Outros Não 

122115 Diretor de Producao e Operacoes em Empresa Florestal Outros Não 

122120 Diretor de Producao e Operacoes em Empresa Pesqueira Outros Não 

122205 Diretor de Producao e Operacoes da Industria de Transformacao, Extracao Mineral e Utilidades Outros Não 

122305 Diretor de Operacoes de Obras Publica e Civil Outros Não 
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122405 Diretor de Operacoes Comerciais (Comercio Atacadista e Varejista) Outros Não 

122505 Diretor de Producao e Operacoes de Alimentacao Outros Não 

122510 Diretor de Producao e Operacoes de Hotel Outros Não 

122515 Diretor de Producao e Operacoes de Turismo Outros Não 

122520 Turismologo Outros Não 

122605 Diretor de Operacoes de Correios Outros Não 

122610 Diretor de Operacoes de Servicos de Armazenamento Outros Não 

122615 Diretor de Operacoes de Servicos de Telecomunicacoes Outros Não 

122620 Diretor de Operacoes de Servicos de Transporte Outros Não 

122705 Diretor Comercial em Operacoes de Intermediacao Financeira Outros Não 

122710 Diretor de Produtos Bancarios Outros Não 

122715 Diretor de Credito Rural Outros Não 

122720 Diretor de Cambio e Comercio Exterior Outros Não 

122725 Diretor de Compliance Outros Não 

122730 Diretor de Credito (Exceto Credito Imobiliario) Outros Não 

122735 Diretor de Credito Imobiliario Outros Não 

122740 Diretor de Leasing Outros Não 

122750 Diretor de Recuperacao de Creditos em Operacoes de Intermediacao Financeira Outros Não 

122755 Diretor de Riscos de Mercado Outros Não 

123105 Diretor Administrativo Outros Não 

123110 Diretor Administrativo e Financeiro Outros Não 

123115 Diretor Financeiro Outros Não 

123205 Diretor de Recursos Humanos Outros Não 

123210 Diretor de Relacoes de Trabalho Outros Não 

123305 Diretor Comercial Outros Não 

123310 Diretor de Marketing Outros Não 

123405 Diretor de Suprimentos Outros Não 
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123410 Diretor de Suprimentos no Servico Publico Outros Não 

123605 Diretor de Servicos de Informatica Outros Não 

123705 Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Outros Não 

123805 Diretor de Manutencao Outros Não 

131105 Diretor de Servicos Culturais Outros Não 

131110 Diretor de Servicos Sociais Outros Não 

131115 Gerente de Servicos Culturais Outros Não 

131120 Gerente de Servicos Sociais Outros Não 

141105 Gerente de Producao e Operacoes  Aquicolas Outros Não 

141110 Gerente de Producao e Operacoes  Florestais Outros Não 

141115 Gerente de Producao e Operacoes Agropecuarias Outros Não 

141120 Gerente de Producao e Operacoes Pesqueiras Outros Não 

141205 Gerente de Producao e Operacoes Outros Não 

141305 Gerente de Producao e Operacoes da Construcao Civil e Obras Publicas Outros Não 

141405 Comerciante Atacadista Outros Não 

141410 Comerciante Varejista Outros Não 

141415 Gerente de Loja e Supermercado Outros Não 

141420 Gerente de Operacoes de Servicos de Assistencia Tecnica Outros Não 

141505 Gerente de Hotel Outros Não 

141510 Gerente de Restaurante Outros Não 

141515 Gerente de Bar Outros Não 

141520 Gerente de Pensao Outros Não 

141525 Gerente de Turismo Outros Não 

141605 Gerente de Operacoes de Transportes Outros Não 

141610 Gerente de Operacoes de Correios e Telecomunicacoes Outros Não 

141615 Gerente de Logistica (Armazenagem e Distribuicao) Outros Não 

141705 Gerente de Produtos Bancarios Outros Não 
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141710 Gerente de Agencia Outros Não 

141720 Gerente de Credito e Cobranca Outros Não 

141725 Gerente de Credito Imobiliario Outros Não 

141730 Gerente de Credito Rural Outros Não 

141735 Gerente de Recuperacao de Credito Outros Não 

142105 Gerente Administrativo Outros Não 

142110 Gerente de Riscos Outros Não 

142115 Gerente Financeiro Outros Não 

142120 Tecnólogo em Gestão Administrativo- Financeira Outros Não 

142205 Gerente de Recursos Humanos Outros Não 

142210 Gerente de Departamento Pessoal Outros Não 

142305 Gerente Comercial Outros Não 

142310 Gerente de Comunicacao Outros Não 

142315 Gerente de Marketing Outros Não 

142320 Gerente de Vendas Outros Não 

142325 Relacoes Publicas (A) Outros Não 

142330 Analista de Negocios (A) Outros Não 

142335 Analista de Pesquisa de Mercado (A) Outros Não 

142340 Ouvidor Outros Não 

142405 Gerente de Compras Outros Não 

142410 Gerente de Suprimentos Outros Não 

142415 Gerente de Almoxarifado Outros Não 

142505 Gerente de Rede Outros Não 

142510 Gerente de Desenvolvimento de Sistemas Outros Não 

142515 Gerente de Producao de Tecnologia da Informacao Outros Não 

142520 Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao Outros Não 

142525 Gerente de Seguranca de Tecnologia da Informacao Outros Não 
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142530 Gerente de Suporte Tecnico de Tecnologia da Informacao Outros Não 

142535 Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação Outros Não 

142605 Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Outros Não 

142705 Gerente de Projetos e Servicos de Manutencao Outros Não 

201105 Bioengenheiro Outros Não 

201110 Biotecnologista Outros Não 

201115 Geneticista Outros Não 

201205 Pesquisador em Metrologia Outros Não 

201210 Especialista em Calibracoes Metrologicas Outros Não 

202105 Engenheiro Mecatronico Outros Não 

202110 Engenheiro de Controle  e Automacao Outros Não 

202115 Tecnologo em Mecatronica Outros Não 

203005 Pesquisador em Biologia Ambiental Outros Não 

203010 Pesquisador em Biologia Animal Outros Não 

203025 Pesquisador em Biologia Vegetal Outros Não 

203105 Pesquisador em Ciencias da Computacao e Informatica Outros Não 

203110 Pesquisador em Ciencias da Terra e Meio Ambiente Outros Não 

203125 Pesquisador em Quimica Outros Não 

203205 Pesquisador de Engenharia Civil Outros Não 

203210 Pesquisador de Engenharia e Tecnologia (Outras Areas da Engenharia) Outros Não 

203215 Pesquisador de Engenharia Eletrica e Eletronica Outros Não 

203220 Pesquisador de Engenharia Mecanica Outros Não 

203315 Pesquisador em Medicina Veterinaria Outros Não 

203405 Pesquisador em Ciencias Agronomicas Outros Não 

203415 Pesquisador em Ciencias da Zootecnia Outros Não 

203420 Pesquisador em Ciencias Florestais Outros Não 

203505 Pesquisador em Ciencias Sociais e Humanas Outros Não 
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203510 Pesquisador em Economia Outros Não 

203520 Pesquisador em Historia Outros Não 

204105 Perito Criminal Outros Não 

211105 Atuario Outros Não 

211110 Especialista em Pesquisa Operacional Outros Não 

211115 Matematico Outros Não 

211205 Estatistico Outros Não 

211210 Estatistico (Estatistica Aplicada) Outros Não 

211215 Estatistico Teorico Outros Não 

212205 Engenheiro de Aplicativos em Computacao Outros Não 

212210 Engenheiro de Equipamentos em Computacao Outros Não 

212215 Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao Outros Não 

212305 Administrador de Banco de Dados Outros Não 

212310 Administrador de Redes Outros Não 

212315 Administrador de Sistemas Operacionais Outros Não 

212320 Administrador em Segurança da Informação Outros Não 

212405 Analista de Desenvolvimento de Sistemas Outros Não 

212410 Analista de Redes e de Comunicacao de Dados Outros Não 

212415 Analista de Sistemas de Automacao Outros Não 

212420 Analista de Suporte Computacional Outros Não 

213105 Fisico Outros Não 

213110 Fisico (Acustica) Outros Não 

213115 Fisico (Atomica e Molecular) Outros Não 

213120 Fisico (Cosmologia) Outros Não 

213150 Fisico (Medicina) Outros Não 

213175 Fisico (Termica) Outros Não 

213205 Quimico Outros Não 
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213210 Quimico Industrial Outros Não 

213215 Técnólogo em Processos Químicos Outros Não 

213305 Astronomo Outros Não 

213315 Meteorologista Outros Não 

213405 Geologo Outros Não 

213410 Geologo de Engenharia Outros Não 

213415 Geofisico Outros Não 

213420 Geoquimico Outros Não 

213425 Hidrogeologo Outros Não 

213440 Oceanógrafo Outros Não 

214005 Engenheiro Ambiental Outros Não 

214010 Tecnólogo em Meio Ambiente Outros Não 

214105 Arquiteto de Edificacoes Outros Não 

214110 Arquiteto de Interiores Outros Não 

214115 Arquiteto de Patrimonio Outros Não 

214120 Arquiteto Paisagista Outros Não 

214125 Arquiteto Urbanista Outros Não 

214130 Urbanista Outros Não 

214205 Engenheiro Civil Outros Não 

214210 Engenheiro Civil (Aeroportos) Outros Não 

214215 Engenheiro Civil (Edificacoes) Outros Não 

214225 Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias) Outros Não 

214230 Engenheiro Civil (Geotecnia) Outros Não 

214235 Engenheiro Civil (Hidrologia) Outros Não 

214240 Engenheiro Civil (Hidraulica) Outros Não 

214245 Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos) Outros Não 

214250 Engenheiro Civil (Portos e Vias Navegaveis) Outros Não 
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214255 Engenheiro Civil (Rodovias) Outros Não 

214260 Engenheiro Civil (Saneamento) Outros Não 

214265 Engenheiro Civil (Tuneis) Outros Não 

214270 Engenheiro Civil (Transportes e Transito) Outros Não 

214280 Tecnólogo em Construção Civil Outros Não 

214305 Engenheiro Eletricista Outros Não 

214310 Engenheiro Eletronico Outros Não 

214315 Engenheiro Eletricista de Manutencao Outros Não 

214320 Engenheiro Eletricista de Projetos Outros Não 

214325 Engenheiro Eletronico de Manutencao Outros Não 

214330 Engenheiro Eletronico de Projetos Outros Não 

214335 Engenheiro de Manutencao de Telecomunicacoes Outros Não 

214340 Engenheiro de Telecomunicacoes Outros Não 

214345 Engenheiro Projetista de Telecomunicacoes Outros Não 

214360 Tecnologo em Eletricidade Outros Não 

214365 Tecnologo em Eletronica Outros Não 

214370 Tecnólogo em Telecomunicações Outros Não 

214405 Engenheiro Mecanico Outros Não 

214410 Engenheiro Mecanico Automotivo Outros Não 

214425 Engenheiro Aeronautico Outros Não 

214505 Engenheiro Quimico Outros Não 

214510 Engenheiro Quimico (Industria Quimica) Outros Não 

214525 Engenheiro Quimico (Petroleo e Borracha) Outros Não 

214530 Engenheiro Quimico (Utilidades e Meio Ambiente) Outros Não 

214605 Engenheiro de Materiais Outros Não 

214705 Engenheiro de Minas Outros Não 

214715 Engenheiro de Minas (Lavra a Ceu Aberto) Outros Não 
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214720 Engenheiro de Minas (Lavra Subterranea) Outros Não 

214740 Engenheiro de Minas (Projeto) Outros Não 

214745 Tecnólogo em Petróleo e Gás Outros Não 

214805 Engenheiro Agrimensor Outros Não 

214810 Engenheiro Cartografo Outros Não 

214905 Engenheiro de Producao Outros Não 

214910 Engenheiro de Controle de Qualidade Outros Não 

214915 Engenheiro de Seguranca do Trabalho Outros Não 

214920 Engenheiro de Riscos Outros Não 

214925 Engenheiro de Tempos e Movimentos Outros Não 

214930 Tecnólogo em Produção Industrial Outros Não 

214935 Tecnólogo em Segurança do Trabalho Outros Não 

215105 Agente de Manobra e Docagem Outros Não 

215110 Capitao de Manobra da Marinha Mercante Outros Não 

215115 Comandante da Marinha Mercante Outros Não 

215120 Coordenador de Operacoes de Combate À Poluicao no Meio Aquaviario Outros Não 

215125 Imediato da Marinha Mercante Outros Não 

215130 Inspetor de Terminal Outros Não 

215135 Inspetor Naval Outros Não 

215145 Pratico de Portos da Marinha Mercante Outros Não 

215150 Vistoriador Naval Outros Não 

215205 Oficial Superior de Maquinas da Marinha Mercante Outros Não 

215210 Primeiro Oficial de Maquinas da Marinha Mercante Outros Não 

215215 Segundo Oficial de Maquinas da Marinha Mercante Outros Não 

215220 Superintendente Tecnico no Transporte Aquaviario Outros Não 

215315 Instrutor de Voo Outros Não 

221105 Biologo Outros Não 
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222105 Engenheiro Agricola Outros Não 

222110 Engenheiro Agronomo Outros Não 

222115 Engenheiro de Pesca Outros Não 

222120 Engenheiro Florestal Outros Não 

222205 Engenheiro de Alimentos Outros Não 

222215 Tecnólogo em Alimentos Outros Não 

223305 Medico Veterinario Outros Não 

223310 Zootecnista Outros Não 

223705 Dietista Outros Não 

223910 Ortoptis Outros Não 

224105 Avaliador Fisico Outros Não 

224110 Ludomotricista Outros Não 

224115 Preparador de Atleta Outros Não 

224120 Preparador Fisico Outros Não 

224125 Tecnico de Desporto Individual e Coletivo (Exceto Futebol) Outros Não 

224135 Treinador Profissional de Futebol Outros Não 

226105 Quiropraxista Outros Não 

233205 Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Agropecuario Outros Não 

233210 Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Industrial Outros Não 

241005 Advogado Outros Não 

241010 Advogado de Empresa Outros Não 

241015 Advogado (Direito Civil) Outros Não 

241020 Advogado (Direito Publico) Outros Não 

241025 Advogado (Direito Penal) Outros Não 

241030 Advogado (Areas Especiais) Outros Não 

241035 Advogado (Direito do Trabalho) Outros Não 

241040 Consultor Juridico Outros Não 
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241205 Advogado da Uniao Outros Não 

241210 Procurador Autarquico Outros Não 

241215 Procurador da Fazenda Nacional Outros Não 

241220 Procurador do Estado Outros Não 

241225 Procurador do Municipio Outros Não 

241230 Procurador Federal Outros Não 

241235 Procurador Fundacional Outros Não 

241305 Oficial de Registro de Contratos Maritimos Outros Não 

241310 Oficial do Registro Civil de Pessoas Juridicas Outros Não 

241315 Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais Outros Não 

241320 Oficial do Registro de Distribuicoes Outros Não 

241325 Oficial do Registro de Imoveis Outros Não 

241330 Oficial do Registro de Titulos e Documentos Outros Não 

241335 Tabeliao de Notas Outros Não 

242210 Procurador de Justica Outros Não 

242215 Procurador de Justica Militar Outros Não 

242220 Procurador do Trabalho Outros Não 

242225 Procurador Regional da Republica Outros Não 

242230 Procurador Regional do Trabalho Outros Não 

242235 Promotor de Justica Outros Não 

242240 Subprocurador de Justica Militar Outros Não 

242245 Subprocurador-Geral da Republica Outros Não 

242250 Subprocurador-Geral do Trabalho Outros Não 

242305 Delegado de Policia Outros Não 

242405 Defensor Publico Outros Não 

242410 Procurador da Assistencia Judiciaria Outros Não 

242905 Oficial de Inteligencia Outros Não 



172 

 

251105 Antropologo Outros Não 

251110 Arqueologo Outros Não 

251115 Cientista Politico Outros Não 

251120 Sociologo Outros Não 

251205 Economista Outros Não 

251210 Economista Agroindustrial Outros Não 

251215 Economista Financeiro Outros Não 

251220 Economista Industrial Outros Não 

251225 Economista do Setor Publico Outros Não 

251230 Economista Ambiental Outros Não 

251235 Economista Regional e Urbano Outros Não 

251305 Geografo Outros Não 

251405 Filosofo Outros Não 

251530 Psicologo Social Outros Não 

251605 Assistente Social Outros Não 

251610 Economista Domestico Outros Não 

252105 Administrador Outros Não 

252205 Auditor (Contadores e Afins) Outros Não 

252210 Contador Outros Não 

252215 Perito Contabil Outros Não 

252305 Secretaria  Executiva Outros Não 

252310 Secretario  Bilingue Outros Não 

252315 Secretaria Trilingue Outros Não 

252405 Analista de Recursos Humanos Outros Não 

252505 Administrador de Fundos e Carteiras de Investimento Outros Não 

252510 Analista de Cambio Outros Não 

252515 Analista de Cobranca (Instituicoes Financeiras) Outros Não 
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252525 Analista de Credito (Instituicoes Financeiras) Outros Não 

252530 Analista de Credito Rural Outros Não 

252535 Analista de Leasing Outros Não 

252540 Analista de Produtos Bancarios Outros Não 

252545 Analista Financeiro (Instituicoes Financeiras) Outros Não 

252605 Gestor em Segurança Outros Não 

253110 Redator de Publicidade Outros Não 

253115 Agente Publicitario Outros Não 

253120 Analista de Negocios Outros Não 

253125 Analista de Pesquisa de Mercado Outros Não 

253135 Diretor de Criacao Outros Não 

253140 Diretor de Arte (Publicidade) Outros Não 

253205 Gerente de Captacao (Fundos e Investimentos Institucionais) Outros Não 

253210 Gerente de Clientes Especiais (Private) Outros Não 

253215 Gerente de Contas - Pessoa Fisica e Juridica Outros Não 

253225 Operador de Negocios Outros Não 

253305 Corretor de Valores, Ativos Financeiros, Mercadorias e Derivativos Outros Não 

254105 Auditor-Fiscal da Receita Federal Outros Não 

254110 Tecnico da Receita Federal Outros Não 

254205 Auditor-Fiscal da Previdencia Social Outros Não 

254305 Auditor-Fiscal do Trabalho Outros Não 

254310 Agente de Higiene e Seguranca Outros Não 

254405 Fiscal de Tributos Estadual Outros Não 

254410 Fiscal de Tributos Municipal Outros Não 

254415 Tecnico de Tributos Estadual Outros Não 

254420 Tecnico de Tributos Municipal Outros Não 

261105 Arquivista Pesquisador (Jornalismo) Outros Não 
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261110 Assessor de Imprensa Outros Não 

261115 Diretor de Redacao Outros Não 

261120 Editor Outros Não 

261125 Jornalista Outros Não 

261130 Produtor de Texto Outros Não 

261135 Reporter (Exclusive Radio e Televisao) Outros Não 

261140 Revisor de Texto Outros Não 

261205 Bibliotecario Outros Não 

261210 Documentalista Outros Não 

261215 Analista de Informacoes (Pesquisador de Informacoes de Rede) Outros Não 

261305 Arquivista Outros Não 

261310 Museologo Outros Não 

261405 Filologo Outros Não 

261415 Linguista Outros Não 

261420 Tradutor Outros Não 

261505 Autor-Roteirista Outros Não 

261510 Critico Outros Não 

261515 Escritor de Ficcao Outros Não 

261525 Poeta Outros Não 

261530 Redator de Textos Tecnicos Outros Não 

261605 Editor de Jornal Outros Não 

261610 Editor de Livro Outros Não 

261615 Editor de Midia Eletronica Outros Não 

261705 Ancora de Radio e Televisao Outros Não 

261715 Locutor de Radio e Televisao Outros Não 

261720 Locutor Publicitario de Radio e Televisao Outros Não 

261725 Narrador em Programas de Radio e Televisao Outros Não 



175 

 

261730 Reporter de Radio e Televisao Outros Não 

261805 Fotografo Outros Não 

261810 Fotografo Publicitario Outros Não 

261815 Fotografo Retratista Outros Não 

261820 Repoter Fotografico Outros Não 

262105 Produtor Cultural Outros Não 

262110 Produtor Cinematografico Outros Não 

262115 Produtor de Radio Outros Não 

262120 Produtor de Teatro Outros Não 

262125 Produtor de Televisao Outros Não 

262135 Tecnólogo em Produção Audiovisual Outros Não 

262205 Diretor de Cinema Outros Não 

262210 Diretor de Programas de Radio Outros Não 

262215 Diretor de Programas de Televisao Outros Não 

262220 Diretor Teatral Outros Não 

262305 Cenografo Carnavalesco e Festas Populares Outros Não 

262310 Cenografo de Cinema Outros Não 

262315 Cenografo de Eventos Outros Não 

262320 Cenografo de Teatro Outros Não 

262330 Diretor de Arte Outros Não 

262405 Artista (Artes Visuais) Outros Não 

262410 Desenhista Industrial Grafico (Designer Grafico) Outros Não 

262415 Conservador-Restaurador de Bens  Culturais Outros Não 

262425 Desenhista Industrial de Produto de Moda (Designer de Moda) Outros Não 

262505 Ator Outros Não 

262605 Compositor Outros Não 

262610 Musico Arranjador Outros Não 
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262615 Musico Regente Outros Não 

262620 Musicologo Outros Não 

262705 Musico Interprete Cantor Outros Não 

262710 Musico Interprete Instrumentista Outros Não 

262805 Assistente de Coreografia Outros Não 

262810 Bailarino (Exceto Dancas Populares) Outros Não 

262815 Coreografo Outros Não 

262820 Dramaturgo de Danca Outros Não 

262825 Ensaiador de Danca Outros Não 

262905 Decorador de Interiores de Nivel Superior Outros Não 

263105 Ministro de Culto Religioso Outros Não 

263110 Missionario Outros Não 

263115 Teologo Outros Não 

271105 Chefe de Cozinha Outros Não 

271110 Tecnólogo em Gastronomia Outros Não 

300105 Tecnico em Mecatronica - Automacao da Manufatura Outros Não 

300110 Tecnico em Mecatronica - Robotica Outros Não 

300305 Tecnico em Eletromecanica Outros Não 

301105 Tecnico de Laboratorio Industrial Outros Não 

301205 Tecnico de Apoio À Bioengenharia Outros Não 

311105 Tecnico Quimico Outros Não 

311110 Tecnico de Celulose e Papel Outros Não 

311115 Tecnico em Curtimento Outros Não 

311205 Tecnico em Petroquimica Outros Não 

311305 Tecnico em Materiais, Produtos Ceramicos e Vidros Outros Não 

311405 Tecnico em Borracha Outros Não 

311410 Tecnico em Plastico Outros Não 
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311505 Tecnico de Controle de Meio Ambiente Outros Não 

311510 Tecnico de Meteorologia Outros Não 

311515 Tecnico de Utilidade (Producao e Distribuicao de Vapor, Gases, Oleos, Combustiveis, Energia) Outros Não 

311520 Tecnico em Tratamento de Efluentes Outros Não 

311605 Tecnico Textil Outros Não 

311625 Tecnico Textil de Tecelagem Outros Não 

311705 Colorista de Papel Outros Não 

311710 Colorista Textil Outros Não 

312105 Tecnico de Obras Civis Outros Não 

312205 Tecnico de Estradas Outros Não 

312210 Tecnico de Saneamento Outros Não 

312305 Tecnico em Agrimensura Outros Não 

312310 Tecnico em Geodesia e Cartografia Outros Não 

312315 Tecnico em Hidrografia Outros Não 

312320 Topografo Outros Não 

313105 Eletrotecnico Outros Não 

313110 Eletrotecnico (Producao de Energia) Outros Não 

313115 Eletrotenico na Fabricacao, Montagem e Instalacao de Maquinas e Equipamentos Outros Não 

313120 Tecnico de Manutencao Eletrica Outros Não 

313125 Tecnico de Manutencao Eletrica de Maquina Outros Não 

313130 Tecnico Eletricista Outros Não 

313205 Tecnico de Manutencao Eletronica Outros Não 

313210 Tecnico de Manutencao Eletronica (Circuitos de Maquinas com Comando Numerico) Outros Não 

313215 Tecnico Eletronico Outros Não 

313220 Tecnico em Manutencao de Equipamentos de Informatica Outros Não 

313305 Tecnico de Comunicacao de Dados Outros Não 

313310 Tecnico de Rede (Telecomunicacoes) Outros Não 
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313315 Tecnico de Telecomunicacoes (Telefonia) Outros Não 

313320 Tecnico de Transmissao (Telecomunicacoes) Outros Não 

313405 Tecnico em Calibracao Outros Não 

313410 Tecnico em Instrumentacao Outros Não 

313415 Encarregado de Manutencao de Instrumentos de Controle, Medicao e Similares Outros Não 

313505 Tecnico em Fotonica Outros Não 

314105 Tecnico em Mecanica de Precisao Outros Não 

314110 Tecnico Mecanico Outros Não 

314115 Tecnico Mecanico (Calefacao, Ventilacao e Refrigeracao) Outros Não 

314120 Tecnico Mecanico (Maquinas) Outros Não 

314125 Tecnico Mecanico (Motores) Outros Não 

314205 Tecnico Mecanico na Fabricacao de Ferramentas Outros Não 

314210 Tecnico Mecanico na Manutencao de Ferramentas Outros Não 

314305 Tecnico em Automobilistica Outros Não 

314405 Tecnico de Manutencao de Sistemas e Instrumentos Outros Não 

314410 Tecnico em Manutencao de Maquinas Outros Não 

314605 Inspetor de Soldagem Outros Não 

314615 Tecnico em Estruturas Metalicas Outros Não 

314620 Tecnico em Soldagem Outros Não 

316105 Tecnico em Geofisica Outros Não 

316110 Tecnico em Geologia Outros Não 

316120 Tecnico em Geotecnia Outros Não 

316305 Tecnico de Mineracao Outros Não 

316315 Tecnico em Processamento Mineral (Exceto Petroleo) Outros Não 

317105 Programador de Internet Outros Não 

317110 Programador de Sistemas de Informacao Outros Não 

317115 Programador de Maquinas - Ferramenta com Comando Numerico Outros Não 
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317120 Programador de Multimidia Outros Não 

317205 Operador de Computador (Inclusive Microcomputador) Outros Não 

317210 Tecnico de Apoio ao Usuario de Informatica (Helpdesk) Outros Não 

318005 Desenhista Tecnico Outros Não 

318010 Desenhista Copista Outros Não 

318015 Desenhista Detalhista Outros Não 

318105 Desenhista Tecnico (Arquitetura) Outros Não 

318110 Desenhista Tecnico (Cartografia) Outros Não 

318115 Desenhista Tecnico (Construcao Civil) Outros Não 

318120 Desenhista Tecnico (Instalacoes Hidrossanitarias) Outros Não 

318205 Desenhista Tecnico Mecanico Outros Não 

318305 Desenhista Tecnico (Eletricidade e Eletronica) Outros Não 

318310 Desenhista Tecnico (Calefacao, Ventilacao e Refrigeracao) Outros Não 

318405 Desenhista Tecnico (Artes Graficas) Outros Não 

318410 Desenhista Tecnico (Ilustracoes Artisticas) Outros Não 

318415 Desenhista Tecnico (Ilustracoes Tecnicas) Outros Não 

318425 Desenhista Tecnico (Mobiliario) Outros Não 

318430 Desenhista Tecnico de Embalagens, Maquetes e Leiautes Outros Não 

318505 Desenhista Projetista de Arquitetura Outros Não 

318510 Desenhista Projetista de Construcao Civil Outros Não 

318705 Desenhista Projetista de Eletricidade Outros Não 

318810 Modelista de Roupas Outros Não 

319105 Tecnico em Calcados e Artefatos de Couro Outros Não 

319110 Tecnico em Confeccoes do Vestuario Outros Não 

319205 Tecnico do Mobiliario Outros Não 

320105 Tecnico em Bioterismo Outros Não 

320110 Tecnico em Histologia Outros Não 
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321105 Tecnico Agricola Outros Não 

321110 Tecnico Agropecuario Outros Não 

321205 Tecnico em Madeira Outros Não 

321210 Tecnico Florestal Outros Não 

321305 Tecnico em Piscicultura Outros Não 

321310 Tecnico em Carcinicultura Outros Não 

321315 Tecnico em Mitilicultura Outros Não 

322105 Tecnico em Acupuntura Outros Não 

322110 Podologo Outros Não 

322115 Tecnico em Quiropraxia Outros Não 

322130 Esteticista Outros Não 

323105 Tecnico em Pecuaria Outros Não 

324105 Tecnico em Metodos Eletrograficos em Encefalografia Outros Não 

325010 Aromista Outros Não 

325205 Tecnico de Alimentos Outros Não 

325305 Tecnico em Biotecnologia Outros Não 

328105 Embalsamador Outros Não 

328110 Taxidermista Outros Não 

333105 Instrutor de Auto-Escola Outros Não 

333110 Instrutor de Cursos Livres Outros Não 

341105 Piloto Comercial (Exceto Linhas Aereas) Outros Não 

341115 Mecanico de Voo Outros Não 

341120 Piloto Agricola Outros Não 

341205 Contramestre de Cabotagem Outros Não 

341210 Mestre de Cabotagem Outros Não 

341215 Mestre Fluvial Outros Não 

341230 Piloto Fluvial Outros Não 
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341305 Condutor Maquinista Fluvial Outros Não 

341310 Condutor Maquinista Maritimo Outros Não 

341315 Eletricista de Bordo Outros Não 

342105 Analista de Transporte em Comercio Exterior Outros Não 

342110 Operador de Transporte Multimodal Outros Não 

342115 Controlador de Servicos de Maquinas e Veiculos Outros Não 

342120 Afretador Outros Não 

342125 Tecnólogo em Logistica de Transporte Outros Não 

342205 Ajudante de Despachante Aduaneiro Outros Não 

342210 Despachante Aduaneiro Outros Não 

342305 Chefe de Servico de Transporte Rodoviario (Passageiros e Cargas) Outros Não 

342310 Inspetor de Servicos de Transportes Rodoviarios (Passageiros e Cargas) Outros Não 

342315 Supervisor de Carga e Descarga Outros Não 

342405 Agente de Estacao (Ferrovia e Metro) Outros Não 

342410 Operador de Centro de Controle (Ferrovia e Metro) Outros Não 

342505 Controlador de Trafego Aereo Outros Não 

342515 Fiscal de Aviacao Civil (Fac) Outros Não 

342520 Gerente da Administracao de Aeroportos Outros Não 

342525 Gerente de Empresa Aerea em Aeroportos Outros Não 

342530 Inspetor de Aviacao Civil Outros Não 

342535 Operador de Atendimento Aeroviario Outros Não 

342540 Supervisor da Administracao de Aeroportos Outros Não 

342545 Supervisor de Empresa Aerea em Aeroportos Outros Não 

342550 Agente de Protecao de Aviacao Civil Outros Não 

342605 Chefe de Estacao Portuaria Outros Não 

342610 Supervisor de Operacoes Portuarias Outros Não 

351105 Tecnico de Contabilidade Outros Não 
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351110 Chefe de Contabilidade (Tecnico) Outros Não 

351115 Consultor Contabil (Tecnico) Outros Não 

351305 Tecnico em Administracao Outros Não 

351310 Tecnico em Administracao de Comercio Exterior Outros Não 

351315 Agente de Recrutamento e Selecao Outros Não 

351405 Escrevente Outros Não 

351410 Escrivao Judicial Outros Não 

351415 Escrivao Extra - Judicial Outros Não 

351420 Escrivao de Policia Outros Não 

351425 Oficial de Justica Outros Não 

351430 Auxiliar de Servicos Juridicos Outros Não 

351505 Tecnico em Secretariado Outros Não 

351510 Taquigrafo Outros Não 

351515 Estenotipista Outros Não 

351605 Tecnico em Seguranca no Trabalho Outros Não 

351705 Analista de Seguros (Tecnico) Outros Não 

351715 Assistente Comercial de Seguros Outros Não 

351720 Assistente Tecnico de Seguros Outros Não 

351725 Inspetor de Risco Outros Não 

351730 Inspetor de Sinistros Outros Não 

351735 Tecnico de Resseguros Outros Não 

351740 Tecnico de Seguros Outros Não 

351805 Detetive Profissional Outros Não 

351810 Investigador de Policia Outros Não 

351815 Papiloscopista Policial Outros Não 

352205 Agente de Defesa Ambiental Outros Não 

352305 Metrologista Outros Não 
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352310 Agente Fiscal de Qualidade Outros Não 

352315 Agente Fiscal Metrologico Outros Não 

352320 Agente Fiscal Textil Outros Não 

352405 Agente de Direitos Autorais Outros Não 

352410 Avaliador de Produtos do Meio de Comunicacao Outros Não 

352420 Tecnico em Direitos Autorais Outros Não 

353205 Tecnico de Operacoes e Servicos Bancarios - Cambio Outros Não 

353210 Tecnico de Operacoes e Servicos Bancarios - Credito Imobiliario Outros Não 

353215 Tecnico de Operacoes e Servicos Bancarios - Credito Rural Outros Não 

353220 Tecnico de Operacoes e Servicos Bancarios - Leasing Outros Não 

353225 Tecnico de Operacoes e Servicos Bancarios - Renda Fixa e Variavel Outros Não 

353230 Tesoureiro de Banco Outros Não 

353235 Chefe de Servicos Bancarios Outros Não 

354110 Agenciador de Propaganda Outros Não 

354120 Agente de Vendas de Servicos Outros Não 

354125 Assistente de Vendas Outros Não 

354130 Promotor de Vendas Especializado Outros Não 

354135 Tecnico de Vendas Outros Não 

354140 Tecnico em Atendimento e Vendas Outros Não 

354145 Vendedor Pracista Outros Não 

354205 Comprador Outros Não 

354210 Supervisor de Compras Outros Não 

354305 Analista de Exportacao e Importacao Outros Não 

354405 Leiloeiro Outros Não 

354410 Avaliador de Imoveis Outros Não 

354415 Avaliador de Bens Moveis Outros Não 

354505 Corretor de Seguros Outros Não 
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354605 Corretor de Imoveis Outros Não 

354705 Representante Comercial Autonomo Outros Não 

354805 Tecnico em Turismo Outros Não 

354810 Operador de Turismo Outros Não 

354815 Agente de Viagem Outros Não 

354820 Organizador de Evento Outros Não 

371105 Auxiliar de Biblioteca Outros Não 

371110 Tecnico em Biblioteconomia Outros Não 

371205 Colecionador de Selos e Moedas Outros Não 

371210 Tecnico em Museologia Outros Não 

371305 Tecnico em Programacao Visual Outros Não 

371310 Tecnico Grafico Outros Não 

371405 Recreador de Acantonamento Outros Não 

371410 Recreador Outros Não 

372105 Diretor de Fotografia Outros Não 

372110 Iluminador (Televisao) Outros Não 

372115 Operador de Camera de Televisao Outros Não 

372205 Operador de Rede de Teleprocessamento Outros Não 

372210 Radiotelegrafista Outros Não 

373105 Operador de Audio de Continuidade (Radio) Outros Não 

373110 Operador de Central de Radio Outros Não 

373115 Operador de Externa (Radio) Outros Não 

373120 Operador de Gravacao de Radio Outros Não 

373125 Operador de Transmissor de Radio Outros Não 

373205 Tecnico em Operacao de Equipamentos de Producao para Televisao  e Produtoras de Video Outros Não 

373210 Tecnico em Operacao de Equipamento de Exibicao de Televisao Outros Não 

373215 Tecnico em Operacao de Equipamentos de Transmissao/Recepcao de Televisao Outros Não 



185 

 

373220 Supervisor Tecnico Operacional de Sistemas de Televisao e Produtoras de Video Outros Não 

374105 Tecnico em Gravacao de Audio Outros Não 

374110 Tecnico em Instalacao de Equipamentos de Audio Outros Não 

374115 Tecnico em Masterizacao de Audio Outros Não 

374120 Projetista de Som Outros Não 

374125 Tecnico em Sonorizacao Outros Não 

374130 Tecnico em Mixagem de Audio Outros Não 

374135 Projetista de Sistemas de Audio Outros Não 

374140 Microfonista Outros Não 

374205 Cenotecnico (Cinema, Video, Televisao, Teatro e Espetaculos) Outros Não 

374210 Maquinista de Cinema e Video Outros Não 

374215 Maquinista de Teatro e Espetaculos Outros Não 

374305 Operador de Projetor Cinematografico Outros Não 

374310 Operador-Mantenedor de Projetor Cinematografico Outros Não 

374405 Editor de Tv  e Video Outros Não 

374415 Finalizador de Video Outros Não 

374420 Montador de Filmes Outros Não 

375105 Designer de Interiores Outros Não 

375110 Designer de Vitrines Outros Não 

375120 Decorador de Eventos Outros Não 

376105 Dancarino Tradicional Outros Não 

376110 Dancarino Popular Outros Não 

376205 Acrobata Outros Não 

376215 Artista de Circo (Outros) Outros Não 

376220 Contorcionista Outros Não 

376235 Magico Outros Não 

376305 Apresentador de Eventos Outros Não 
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376310 Apresentador de Festas Populares Outros Não 

376315 Apresentador de Programas de Radio Outros Não 

376320 Apresentador de Programas de Televisao Outros Não 

376325 Apresentador de Circo Outros Não 

376415 Modelo Publicitario Outros Não 

377105 Atleta Profissional (Outras Modalidades) Outros Não 

377110 Atleta Profissional de Futebol Outros Não 

377120 Atleta Profissional de Luta Outros Não 

377140 Profissional de Atletismo Outros Não 

377205 Arbitro Desportivo Outros Não 

377210 Arbitro de Atletismo Outros Não 

377215 Arbitro de Basquete Outros Não 

377220 Arbitro de Futebol Outros Não 

377225 Arbitro de Futebol de Salao Outros Não 

377230 Arbitro de Judo Outros Não 

377235 Arbitro de Karate Outros Não 

377245 Arbitro de Volei Outros Não 

391105 Cronoanalista Outros Não 

391110 Cronometrista Outros Não 

391115 Controlador de Entrada e Saida Outros Não 

391120 Planejista Outros Não 

391125 Tecnico de Planejamento de Producao Outros Não 

391130 Tecnico de Planejamento e Programacao da Manutencao Outros Não 

391135 Tecnico de Materia-Prima e Material Outros Não 

391205 Inspetor de Qualidade Outros Não 

391210 Tecnico de Garantia da Qualidade Outros Não 

391215 Operador de Inspecao de Qualidade Outros Não 
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391220 Tecnico de Painel de Controle Outros Não 

391225 Escolhedor de Papel Outros Não 

391230 Tecnico Operacional de Servicos de Correios Outros Não 

395105 Tecnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento (Exceto Agropecuario e Florestal) Outros Não 

395110 Tecnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuario Florestal Outros Não 

410105 Supervisor Administrativo Outros Não 

410205 Supervisor de Almoxarifado Outros Não 

410210 Supervisor de Cambio Outros Não 

410215 Supervisor de Contas a Pagar Outros Não 

410220 Supervisor de Controle Patrimonial Outros Não 

410225 Supervisor de Credito e Cobranca Outros Não 

410230 Supervisor de Orcamento Outros Não 

410235 Supervisor de Tesouraria Outros Não 

411005 Auxiliar de Escritorio, em Geral Outros Não 

411010 Assistente Administrativo Outros Não 

411015 Atendente de Judiciario Outros Não 

411020 Auxiliar de Judiciario Outros Não 

411025 Auxiliar de Cartorio Outros Não 

411030 Auxiliar de Pessoal Outros Não 

411035 Auxiliar de Estatistica Outros Não 

411040 Auxiliar de Seguros Outros Não 

411045 Auxiliar de Servicos de Importacao e Exportacao Outros Não 

411050 Agente de Microcrédito Outros Não 

412105 Datilografo Outros Não 

412110 Digitador Outros Não 

412115 Operador de Mensagens de Telecomunicacoes (Correios) Outros Não 

412120 Supervisor de Digitacao e Operacao Outros Não 
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412205 Continuo Outros Não 

413105 Analista de Folha de Pagamento Outros Não 

413110 Auxiliar de Contabilidade Outros Não 

413115 Auxiliar de Faturamento Outros Não 

413205 Atendente de Agencia Outros Não 

413210 Caixa de Banco Outros Não 

413215 Compensador de Banco Outros Não 

413220 Conferente de Servicos Bancarios Outros Não 

413225 Escriturario de Banco Outros Não 

413230 Operador de Cobranca Bancaria Outros Não 

414105 Almoxarife Outros Não 

414110 Armazenista Outros Não 

414115 Balanceiro Outros Não 

414205 Apontador de Mao-De-Obra Outros Não 

414210 Apontador de Producao Outros Não 

414215 Conferente de Carga e Descarga Outros Não 

415105 Arquivista de Documentos Outros Não 

415115 Codificador de Dados Outros Não 

415120 Fitotecario Outros Não 

415125 Kardexista Outros Não 

415130 Operador de Maquina Copiadora (Exceto Operador de Grafica Rapida) Outros Não 

415205 Carteiro Outros Não 

415210 Operador de Triagem e Transbordo Outros Não 

420105 Supervisor de Caixas e Bilheteiros (Exceto Caixa de Banco) Outros Não 

420110 Supervisor de Cobranca Outros Não 

420115 Supervisor de Coletadores de Apostas e de Jogos Outros Não 

420120 Supervisor de Entrevistadores e Recenseadores Outros Não 
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420125 Supervisor de Recepcionistas Outros Não 

420130 Supervisor de Telefonistas Outros Não 

420135 Supervisor de Telemarketing e Atendimento Outros Não 

421105 Atendente Comercial (Agencia Postal) Outros Não 

421110 Bilheteiro de Transportes Coletivos Outros Não 

421115 Bilheteiro no Servico de Diversoes Outros Não 

421120 Emissor de Passagens Outros Não 

421125 Operador de Caixa Outros Não 

421205 Recebedor de Apostas (Loteria) Outros Não 

421210 Recebedor de Apostas (Turfe) Outros Não 

421305 Cobrador Externo Outros Não 

421310 Cobrador Interno Outros Não 

421315 Localizador (Cobrador) Outros Não 

422105 Recepcionista, em Geral Outros Não 

422120 Recepcionista de Hotel Outros Não 

422125 Recepcionista de Banco Outros Não 

422205 Telefonista Outros Não 

422210 Teleoperador Outros Não 

422215 Monitor de Teleatendimento Outros Não 

422220 Operador de Radio-Chamada Outros Não 

422305 Operador de Telemarketing Ativo Outros Não 

422310 Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo Outros Não 

422315 Operador de Telemarketing Receptivo Outros Não 

422320 Operador de Telemarketing Tecnico Outros Não 

423105 Despachante Documentalista Outros Não 

423110 Despachante de Trânsito Outros Não 

424105 Entrevistador Censitario e de Pesquisas Amostrais Outros Não 
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424110 Entrevistador de Pesquisa de Opiniao e Midia Outros Não 

424115 Entrevistador de Pesquisas de Mercado Outros Não 

424120 Entrevistador de Precos Outros Não 

424125 Escriturario  em  Estatistica Outros Não 

510105 Supervisor de Transportes Outros Não 

510110 Administrador de Edificios Outros Não 

510115 Supervisor de Andar Outros Não 

510120 Chefe de Portaria de Hotel Outros Não 

510130 Chefe de Bar Outros Não 

510135 Maître Outros Não 

510205 Supervisor de Lavanderia Outros Não 

510305 Supervisor de Bombeiros Outros Não 

510310 Supervisor de Vigilantes Outros Não 

511110 Comissario de Trem Outros Não 

511115 Taifeiro (Exceto Militares) Outros Não 

511205 Fiscal de Transportes Coletivos (Exceto Trem) Outros Não 

511210 Despachante de Transportes Coletivos (Exceto Trem) Outros Não 

511215 Cobrador de Transportes Coletivos (Exceto Trem) Outros Não 

511220 Bilheteiro (Estacoes de Metro, Ferroviarias e Assemelhadas) Outros Não 

511405 Guia de Turismo Outros Não 

513105 Mordomo de Residencia Outros Não 

513110 Mordomo de Hotelaria Outros Não 

513115 Governanta de Hotelaria Outros Não 

513205 Cozinheiro Geral Outros Não 

513210 Cozinheiro do Servico Domestico Outros Não 

513215 Cozinheiro Industrial Outros Não 

513225 Cozinheiro de Embarcacoes Outros Não 
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513305 Camareira de Teatro Outros Não 

513315 Camareiro  de Hotel Outros Não 

513320 Camareiro de Embarcacoes Outros Não 

513325 Guarda-Roupeira de Cinema Outros Não 

513405 Garcom Outros Não 

513410 Garcom (Servicos de Vinhos) Outros Não 

513415 Cumim Outros Não 

513420 Barman Outros Não 

513425 Copeiro Outros Não 

513435 Atendente de Lanchonete Outros Não 

513440 Barista Outros Não 

513505 Auxiliar nos Serviços de Alimentação Outros Não 

514105 Ascensorista Outros Não 

514110 Garagista Outros Não 

514115 Sacristao Outros Não 

514120 Zelador de Edificio Outros Não 

514205 Coletor de Lixo Domiciliar Outros Não 

514215 Varredor de Rua Outros Não 

514225 Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas Outros Não 

514305 Limpador de Vidros Outros Não 

514310 Auxiliar de Manutenção Predial Outros Não 

514315 Limpador de Fachadas Outros Não 

514320 Faxineiro Outros Não 

514325 Trabalhador da Manutenção de Edificações Outros Não 

514330 Limpador de Piscinas Outros Não 

515115 Parteira Leiga Outros Não 

515130 Agente Indígena de Saneamento Outros Não 
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515310 Agente de Ação Social Outros Não 

515315 Monitor de Dependente Químico Outros Não 

516105 Barbeiro Outros Não 

516110 Cabeleireiro Outros Não 

516120 Manicure Outros Não 

516125 Maquiador Outros Não 

516130 Maquiador de Caracterizacao Outros Não 

516205 Baba Outros Não 

516215 Mae Social Outros Não 

516305 Lavadeiro, em Geral Outros Não 

516310 Lavador de Roupas  a Maquina Outros Não 

516315 Lavador de Artefatos de Tapecaria Outros Não 

516320 Limpador a Seco, À Maquina Outros Não 

516325 Passador de Roupas em Geral Outros Não 

516335 Conferente-Expedidor de Roupas (Lavanderias) Outros Não 

516340 Atendente de Lavanderia Outros Não 

516345 Auxiliar de Lavanderia Outros Não 

516405 Lavador de Roupas Outros Não 

516410 Limpador de Roupas a Seco, À Mao Outros Não 

516415 Passador de Roupas, À Mao Outros Não 

516505 Agente Funerario Outros Não 

516605 Operador de Forno (Servicos Funerarios) Outros Não 

516610 Sepultador Outros Não 

516810 Paranormal Outros Não 

517105 Bombeiro de Aerodromo Outros Não 

517110 Bombeiro Civil Outros Não 

517115 Salva-Vidas Outros Não 
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517205 Agente de Policia Federal Outros Não 

517210 Policial Rodoviario Federal Outros Não 

517215 Guarda-Civil Municipal Outros Não 

517220 Agente de Transito Outros Não 

517305 Agente de Protecao de Aeroporto Outros Não 

517310 Agente de Seguranca Outros Não 

517315 Agente de Seguranca Penitenciaria Outros Não 

517320 Vigia Florestal Outros Não 

517325 Vigia Portuario Outros Não 

517330 Vigilante Outros Não 

517335 Guarda Portuário Outros Não 

517405 Porteiro (Hotel) Outros Não 

517410 Porteiro de Edificios Outros Não 

517415 Porteiro de Locais de Diversao Outros Não 

517420 Vigia Outros Não 

519105 Ciclista Mensageiro Outros Não 

519110 Motociclista no Transporte de Documentos e Pequenos Volumes Outros Não 

519205 Catador de Material Reciclavel Outros Não 

519210 Selecionador de Material Reciclável Outros Não 

519305 Auxiliar de Veterinario Outros Não 

519320 Tosador de Animais Domesticos Outros Não 

519905 Cartazeiro Outros Não 

519910 Controlador de Pragas Outros Não 

519915 Engraxate Outros Não 

519920 Gandula Outros Não 

519925 Guardador de Veiculos Outros Não 

519930 Lavador de Garrafas, Vidros e Outros Utensilios Outros Não 
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519935 Lavador de Veiculos Outros Não 

519940 Leiturista Outros Não 

519945 Recepcionista de Casas de Espetaculos Outros Não 

520105 Supervisor de Vendas de Servicos Outros Não 

520110 Supervisor de Vendas Comercial Outros Não 

521105 Vendedor em Comercio Atacadista Outros Não 

521110 Vendedor de Comercio Varejista Outros Não 

521115 Promotor de Vendas Outros Não 

521125 Repositor de Mercadorias Outros Não 

521135 Frentista Outros Não 

523105 Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe Outros Não 

523110 Instalador de Som e Acessorios de Veiculos Outros Não 

524105 Vendedor em Domicilio Outros Não 

524205 Feirante Outros Não 

524210 Jornaleiro (Em Banca de Jornal) Outros Não 

524215 Vendedor  Permissionario Outros Não 

524305 Vendedor Ambulante Outros Não 

524310 Pipoqueiro Ambulante Outros Não 

611005 Produtor Agropecuario, em Geral Outros Não 

612005 Produtor Agricola Polivalente Outros Não 

612115 Produtor de Cereais de Inverno Outros Não 

612120 Produtor de Gramineas Forrageiras Outros Não 

612125 Produtor de Milho e Sorgo Outros Não 

612205 Produtor de Algodao Outros Não 

612215 Produtor de Juta Outros Não 

612225 Produtor de Sisal Outros Não 

612305 Produtor na Olericultura de Legumes Outros Não 
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612310 Produtor na Olericultura de Raizes, Bulbos e Tuberculos Outros Não 

612315 Produtor na Olericultura de Talos, Folhas e Flores Outros Não 

612320 Produtor na Olericultura de Frutos e Sementes Outros Não 

612420 Produtor de Plantas Ornamentais Outros Não 

612510 Produtor de Especies Frutiferas Rasteiras Outros Não 

613005 Criador em Pecuaria Polivalente Outros Não 

613010 Criador de Animais Domesticos Outros Não 

613110 Criador de Bovinos (Corte) Outros Não 

613115 Criador de Bovinos (Leite) Outros Não 

613125 Criador de Bubalinos (Leite) Outros Não 

613130 Criador de Equinos Outros Não 

613405 Apicultor Outros Não 

613410 Criador de Animais Produtores de Veneno Outros Não 

613420 Sericultor Outros Não 

620105 Supervisor de Exploracao Agricola Outros Não 

620110 Supervisor de Exploracao Agropecuaria Outros Não 

620115 Supervisor de Exploracao Pecuaria Outros Não 

621005 Trabalhador Agropecuario em Geral Outros Não 

622005 Caseiro (Agricultura) Outros Não 

622010 Jardineiro Outros Não 

622015 Trabalhador na Producao de Mudas e Sementes Outros Não 

622020 Trabalhador Volante da Agricultura Outros Não 

622110 Trabalhador da Cultura de Cana-De-Acucar Outros Não 

622120 Trabalhador da Cultura de Trigo, Aveia, Cevada e Triticale Outros Não 

622210 Trabalhador da Cultura de Sisal Outros Não 

622215 Trabalhador da Cultura do Rami Outros Não 

622305 Trabalhador na Olericultura (Frutos e Sementes) Outros Não 
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622310 Trabalhador na Olericultura (Legumes) Outros Não 

622320 Trabalhador na Olericultura (Talos, Folhas e Flores) Outros Não 

622405 Trabalhador no Cultivo de Flores e Folhagens de Corte Outros Não 

622420 Trabalhador no Cultivo de Mudas Outros Não 

622425 Trabalhador no Cultivo de Plantas Ornamentais Outros Não 

622505 Trabalhador no Cultivo de Arvores Frutiferas Outros Não 

622605 Trabalhador da Cultura de Cacau Outros Não 

622615 Trabalhador da Cultura de Erva-Mate Outros Não 

622720 Trabalhador na Cultura de Dende Outros Não 

622805 Trabalhador da Cultura de Especiarias Outros Não 

623005 Adestrador de Animais Outros Não 

623010 Inseminador Outros Não 

623015 Trabalhador de Pecuaria Polivalente Outros Não 

623020 Tratador de Animais Outros Não 

623105 Trabalhador da Pecuaria (Asininos e Muares) Outros Não 

623110 Trabalhador da Pecuaria (Bovinos Corte) Outros Não 

623115 Trabalhador da Pecuaria (Bovinos Leite) Outros Não 

623205 Trabalhador da Caprinocultura Outros Não 

623215 Trabalhador da Suinocultura Outros Não 

623310 Trabalhador da Avicultura de Postura Outros Não 

623325 Sexador Outros Não 

623405 Trabalhador em Criatorios de Animais Produtores de Veneno Outros Não 

623410 Trabalhador na Apicultura Outros Não 

630105 Supervisor da Aquicultura Outros Não 

630110 Supervisor da Area Florestal Outros Não 

631015 Pescador Artesanal de Lagostas Outros Não 

631020 Pescador Artesanal de Peixes e Camaroes Outros Não 
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631105 Pescador Artesanal de Agua Doce Outros Não 

631205 Pescador Industrial Outros Não 

631210 Pescador Profissional Outros Não 

631325 Criador de Peixes Outros Não 

631415 Proeiro Outros Não 

632005 Guia Florestal Outros Não 

632015 Viveirista Florestal Outros Não 

632105 Classificador de Toras Outros Não 

632115 Identificador Florestal Outros Não 

632120 Operador de Motosserra Outros Não 

632125 Trabalhador de Extracao Florestal, em Geral Outros Não 

632310 Trabalhador da Exploracao de Babacu Outros Não 

632340 Trabalhador da Exploracao de Malva (Paina) Outros Não 

632505 Trabalhador da Exploracao de Arvores e Arbustos Produtores de Substancias Aromat., Medic. e Toxicas Outros Não 

632525 Trabalhador da Extracao de Substancias Aromaticas, Medicinais e Toxicas, em Geral Outros Não 

632605 Carvoeiro Outros Não 

632610 Carbonizador Outros Não 

632615 Ajudante de Carvoaria Outros Não 

641005 Operador de Colheitadeira Outros Não 

641010 Operador de Maquinas de Beneficiamento de Produtos Agricolas Outros Não 

641015 Tratorista Agricola Outros Não 

642005 Operador de Colhedor Florestal Outros Não 

642010 Operador de Maquinas Florestais Estaticas Outros Não 

642015 Operador de Trator Florestal Outros Não 

643015 Trabalhador na Operacao de Sistemas Convencionais de Irrigacao por Aspersao Outros Não 

643020 Trabalhador na Operacao de Sistemas de Irrigacao e Aspersao (Alto Propelido) Outros Não 

643025 Trabalhador na Operacao de Sistemas de Irrigacao por Superficie e Drenagem Outros Não 
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710105 Supervisor de Apoio Operacional na Mineracao Outros Não 

710115 Supervisor de Perfuracao e Desmonte Outros Não 

710120 Supervisor de Producao na Mineracao Outros Não 

710125 Supervisor de Transporte na Mineracao Outros Não 

710205 Mestre (Construcao Civil) Outros Não 

710210 Mestre de Linhas (Ferrovias) Outros Não 

710215 Inspetor de Terraplenagem Outros Não 

710220 Supervisor de Usina de Concreto Outros Não 

710225 Fiscal de Patio de Usina de Concreto Outros Não 

711110 Canteiro Outros Não 

711115 Destrocador de Pedra Outros Não 

711120 Detonador Outros Não 

711130 Mineiro Outros Não 

711205 Operador de Caminhao (Minas e Pedreiras) Outros Não 

711210 Operador de Carregadeira Outros Não 

711215 Operador de Maquina Cortadora (Minas e Pedreiras) Outros Não 

711220 Operador de Maquina de Extracao Continua (Minas de Carvao) Outros Não 

711225 Operador de Maquina Perfuradora (Minas e Pedreiras) Outros Não 

711230 Operador de Maquina Perfuratriz Outros Não 

711235 Operador de Motoniveladora (Extracao de Minerais Solidos) Outros Não 

711245 Operador de Trator (Minas e Pedreiras) Outros Não 

711305 Operador de Sonda de Percussao Outros Não 

711310 Operador de Sonda Rotativa Outros Não 

711320 Sondador de Pocos (Exceto de Petroleo e Gas) Outros Não 

711405 Garimpeiro Outros Não 

711410 Operador de Salina (Sal Marinho) Outros Não 

712110 Operador de Aparelho de Flotacao Outros Não 
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712115 Operador de Aparelho de Precipitacao (Minas de Ouro ou Prata) Outros Não 

712120 Operador de Britador de Mandibulas Outros Não 

712125 Operador de Espessador Outros Não 

712130 Operador de Jig (Minas) Outros Não 

712135 Operador de Peneiras Hidraulicas Outros Não 

712205 Cortador de Pedras Outros Não 

712225 Torneiro (Lavra de Pedra) Outros Não 

712230 Tracador de Pedras Outros Não 

715105 Operador de Bate-Estacas Outros Não 

715110 Operador de Compactadora de Solos Outros Não 

715115 Operador de Escavadeira Outros Não 

715120 Operador de Maquina de Abrir Valas Outros Não 

715125 Operador de Maquinas de Construcao Civil e Mineracao Outros Não 

715130 Operador de Motoniveladora Outros Não 

715135 Operador de Pa Carregadeira Outros Não 

715140 Operador de Pavimentadora (Asfalto, Concreto e Materiais Similares) Outros Não 

715145 Operador de Trator de Lamina Outros Não 

715205 Calceteiro Outros Não 

715210 Pedreiro Outros Não 

715215 Pedreiro (Chamines Industriais) Outros Não 

715220 Pedreiro (Material Refratario) Outros Não 

715225 Pedreiro (Mineracao) Outros Não 

715230 Pedreiro de Edificacoes Outros Não 

715305 Armador de Estrutura de Concreto Outros Não 

715310 Moldador de Corpos de Prova em Usinas de Concreto Outros Não 

715315 Armador de Estrutura de Concreto Armado Outros Não 

715405 Operador de Betoneira Outros Não 
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715410 Operador de Bomba de Concreto Outros Não 

715415 Operador de Central de Concreto Outros Não 

715505 Carpinteiro Outros Não 

715510 Carpinteiro (Esquadrias) Outros Não 

715515 Carpinteiro (Cenarios) Outros Não 

715520 Carpinteiro (Mineracao) Outros Não 

715525 Carpinteiro de Obras Outros Não 

715530 Carpinteiro (Telhados) Outros Não 

715535 Carpinteiro de Formas para Concreto Outros Não 

715540 Carpinteiro de Obras Civis de Arte (Pontes, Tuneis, Barragens) Outros Não 

715545 Montador de Andaimes (Edificacoes) Outros Não 

715605 Eletricista de Instalacoes (Cenarios) Outros Não 

715610 Eletricista de Instalacoes (Edificios) Outros Não 

715615 Eletricista de Instalacoes Outros Não 

715705 Aplicador de Asfalto Impermeabilizante (Coberturas) Outros Não 

715720 Instalador de Isolantes Termicos de Caldeira e Tubulacoes Outros Não 

715725 Instalador de Material Isolante, a Mao (Edificacoes) Outros Não 

715730 Instalador de Material Isolante, a Maquina (Edificacoes) Outros Não 

716105 Acabador de Superficies de Concreto Outros Não 

716205 Telhador (Telhas de Argila e Materias Similares) Outros Não 

716305 Vidraceiro Outros Não 

716315 Vidraceiro (Vitrais) Outros Não 

716405 Gesseiro Outros Não 

716505 Assoalhador Outros Não 

716510 Ladrilheiro Outros Não 

716515 Pastilheiro Outros Não 

716525 Marmorista (Construcao) Outros Não 
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716530 Mosaista Outros Não 

716605 Calafetador Outros Não 

716610 Pintor de Obras Outros Não 

716615 Revestidor de Interiores (Papel, Material Plastico e Emborrachados) Outros Não 

717005 Demolidor de Edificacoes Outros Não 

717010 Operador de Martelete Outros Não 

717015 Poceiro (Edificacoes) Outros Não 

717020 Servente de Obras Outros Não 

717025 Vibradorista Outros Não 

720105 Mestre (Afiador de Ferramentas) Outros Não 

720110 Mestre de Caldeiraria Outros Não 

720115 Mestre de Ferramentaria Outros Não 

720125 Mestre de Fundicao Outros Não 

720130 Mestre de Galvanoplastia Outros Não 

720135 Mestre de Pintura (Tratamento de Superficies) Outros Não 

720140 Mestre de Soldagem Outros Não 

720150 Mestre de Usinagem Outros Não 

720155 Mestre Serralheiro Outros Não 

720205 Mestre (Construcao Naval) Outros Não 

720210 Mestre (Industria de Automotores e Material de Transportes) Outros Não 

720215 Mestre (Industria de Maquinas e Outros Equipamentos Mecanicos) Outros Não 

720220 Mestre de Construcao de Fornos Outros Não 

721105 Ferramenteiro Outros Não 

721110 Ferramenteiro de Mandris, Calibradores e Outros Dispositivos Outros Não 

721115 Modelador de Metais (Fundicao) Outros Não 

721205 Operador de Maquina de Eletroerosao Outros Não 

721210 Operador de Maquinas Operatrizes Outros Não 
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721215 Operador de Maquinas-Ferramenta Convencionais Outros Não 

721220 Operador de Usinagem Convencional por Abrasao Outros Não 

721225 Preparador de Maquinas-Ferramenta Outros Não 

721305 Afiador de Cardas Outros Não 

721315 Afiador de Ferramentas Outros Não 

721320 Afiador de Serras Outros Não 

721325 Polidor de Metais Outros Não 

721405 Operador de Centro de Usinagem com Comando Numerico Outros Não 

721415 Operador de Mandriladora com Comando Numerico Outros Não 

721430 Operador de Torno com Comando Numerico Outros Não 

722105 Forjador Outros Não 

722205 Fundidor de Metais Outros Não 

722215 Operador de Acabamento de Pecas Fundidas Outros Não 

722220 Operador de Maquina Centrifugadora de Fundicao Outros Não 

722225 Operador de Maquina de Fundir Sob Pressao Outros Não 

722230 Operador de Vazamento (Lingotamento) Outros Não 

722305 Macheiro, a Mao Outros Não 

722310 Macheiro, a  Maquina Outros Não 

722315 Moldador, a  Mao Outros Não 

722320 Moldador, a  Maquina Outros Não 

722325 Operador de Equipamentos de Preparacao de Areia Outros Não 

722330 Operador de Maquina de Moldar Automatizada Outros Não 

722415 Trefilador de Metais, À Maquina Outros Não 

723110 Normalizador de Metais e de Compositos Outros Não 

723115 Operador de Equipamento para Resfriamento Outros Não 

723215 Galvanizador Outros Não 

723220 Metalizador a Pistola Outros Não 
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723305 Operador de Equipamento de Secagem de Pintura Outros Não 

723310 Pintor a Pincel e Rolo (Exceto Obras e Estruturas Metalicas) Outros Não 

723315 Pintor de Estruturas Metalicas Outros Não 

723320 Pintor de Veiculos (Fabricacao) Outros Não 

723325 Pintor por Imersao Outros Não 

723330 Pintor, a  Pistola (Exceto Obras e Estruturas Metalicas) Outros Não 

724105 Assentador de Canalizacao (Edificacoes) Outros Não 

724110 Encanador Outros Não 

724115 Instalador de Tubulacoes Outros Não 

724120 Instalador de Tubulacoes (Aeronaves) Outros Não 

724125 Instalador de Tubulacoes (Embarcacoes) Outros Não 

724130 Instalador de Tubulacoes de Gas Combustivel (Producao e Distribuicao) Outros Não 

724205 Montador de Estruturas Metalicas Outros Não 

724210 Montador de Estruturas Metalicas de Embarcacoes Outros Não 

724215 Rebitador a  Martelo Pneumatico Outros Não 

724220 Preparador de Estruturas Metalicas Outros Não 

724305 Brasador Outros Não 

724310 Oxicortador a Mao e a  Maquina Outros Não 

724315 Soldador Outros Não 

724320 Soldador a  Oxigas Outros Não 

724325 Soldador Eletrico Outros Não 

724410 Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aco) Outros Não 

724415 Chapeador Outros Não 

724420 Chapeador de Carrocerias Metalicas (Fabricacao) Outros Não 

724430 Chapeador de Aeronaves Outros Não 

724435 Funileiro Industrial Outros Não 

724440 Serralheiro Outros Não 
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724505 Operador de Maquina de Cilindrar Chapas Outros Não 

724510 Operador de Maquina de Dobrar Chapas Outros Não 

724515 Prensista (Operador de Prensa) Outros Não 

724610 Trancador de Cabos de Aco Outros Não 

725005 Ajustador Ferramenteiro Outros Não 

725010 Ajustador Mecanico Outros Não 

725015 Ajustador Mecanico (Usinagem em Bancada e em Maquinas-Ferramentas) Outros Não 

725020 Ajustador Mecanico em Bancada Outros Não 

725025 Ajustador Naval (Reparo e Construcao) Outros Não 

725105 Montador de Maquinas, Motores e Acessorios (Montagem em Serie) Outros Não 

725205 Montador de Maquinas Outros Não 

725210 Montador de Maquinas Graficas Outros Não 

725215 Montador de Maquinas Operatrizes para Madeira Outros Não 

725310 Montador de Maquinas Agricolas Outros Não 

725315 Montador de Maquinas de Minas e Pedreiras Outros Não 

725320 Montador de Maquinas de Terraplenagem Outros Não 

725405 Mecanico Montador de Motores de Aeronaves Outros Não 

725415 Mecanico Montador de Motores de Explosao e Diesel Outros Não 

725505 Montador de Veiculos (Linha de Montagem) Outros Não 

725510 Operador de Time de Montagem Outros Não 

725610 Montador de Sistemas de Combustivel de Aeronaves Outros Não 

725705 Mecanico de Refrigeracao Outros Não 

730105 Supervisor de Montagem e Instalacao Eletroeletronica Outros Não 

731110 Montador de Equipamentos Eletronicos (Computadores e Equipamentos Auxiliares) Outros Não 

731115 Montador de Equipamentos Eletricos (Instrumentos de Medicao) Outros Não 

731125 Montador de Equipamentos Eletricos (Centrais Eletricas) Outros Não 

731135 Montador de Equipamentos Eletricos Outros Não 
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731140 Montador de Equipamentos Eletronicos (Instalacoes de Sinalizacao) Outros Não 

731150 Montador de Equipamentos Eletronicos Outros Não 

731155 Montador de Equipamentos Eletricos (Elevadores e Equipamentos Similares) Outros Não 

731165 Bobinador Eletricista, À Mao Outros Não 

731170 Bobinador Eletricista, À Maquina Outros Não 

731175 Operador de Linha de Montagem (Aparelhos Eletricos) Outros Não 

731205 Montador de Equipamentos Eletronicos (Estacao de Radio, Tv e Equipamentos de Radar) Outros Não 

731310 Instalador-Reparador de Equipamentos de Energia em Telefonia Outros Não 

731315 Instalador-Reparador de Equipamentos de Transmissao em Telefonia Outros Não 

731320 Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicacoes Outros Não 

731325 Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefonicos Outros Não 

732105 Eletricista de Manutencao de Linhas Eletricas, Telefonicas e de Comunicacao de Dados Outros Não 

732110 Emendador de Cabos Eletricos e Telefonicos (Aereos e Subterraneos) Outros Não 

732115 Examinador de Cabos, Linhas Eletricas e Telefonicas Outros Não 

732120 Instalador de Linhas Eletricas de Alta e Baixa - Tensao (Rede Aerea e Subterranea) Outros Não 

732125 Instalador Eletricista (Tracao de Veiculos) Outros Não 

732130 Instalador-Reparador de Redes Telefonicas e de Comunicacao de Dados Outros Não 

732135 Ligador de Linhas Telefonicas Outros Não 

740105 Supervisor da Mecanica de Precisao Outros Não 

740110 Supervisor de Fabricacao de Instrumentos Musicais Outros Não 

741105 Ajustador de Instrumentos de Precisao Outros Não 

741110 Montador de Instrumentos de Optica Outros Não 

741125 Relojoeiro (Reparacao) Outros Não 

742105 Afinador de Instrumentos Musicais Outros Não 

742110 Confeccionador de Acordeao Outros Não 

742140 Confeccionador de Piano Outros Não 

751005 Engastador (Joias) Outros Não 
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751105 Bate-Folha a  Maquina Outros Não 

751115 Gravador (Joalheria e Ourivesaria) Outros Não 

751125 Ourives Outros Não 

752105 Artesao Modelador (Vidros) Outros Não 

752235 Surfassagista Outros Não 

752310 Ceramista (Torno de Pedal e Motor) Outros Não 

752325 Ceramista Moldador Outros Não 

752330 Ceramista Prensador Outros Não 

752405 Decorador de Ceramica Outros Não 

752410 Decorador de Vidro Outros Não 

752420 Operador de Esmaltadeira Outros Não 

752425 Operador de Espelhamento Outros Não 

752430 Pintor de Ceramica, a  Pincel Outros Não 

760120 Contramestre de Tecelagem (Industria Textil) Outros Não 

760125 Mestre (Industria Textil e de Confeccoes) Outros Não 

760205 Supervisor de Curtimento Outros Não 

760305 Encarregado de Corte na Confeccao do Vestuario Outros Não 

760310 Encarregado de Costura na Confeccao do Vestuario Outros Não 

760405 Supervisor  (Industria de Calcados e Artefatos de Couro) Outros Não 

760505 Supervisor da Confeccao de Artefatos de Tecidos, Couros e Afins Outros Não 

760605 Supervisor das Artes Graficas  (Industria Editorial e Grafica) Outros Não 

761110 Lavador de La Outros Não 

761205 Operador de Abertura (Fiacao) Outros Não 

761210 Operador de Binadeira Outros Não 

761215 Operador de Bobinadeira Outros Não 

761220 Operador de Cardas Outros Não 

761230 Operador de Filatorio Outros Não 
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761240 Operador de Macaroqueira Outros Não 

761245 Operador de Open-End Outros Não 

761260 Operador de Retorcedeira Outros Não 

761303 Tecelao (Redes) Outros Não 

761306 Tecelao (Rendas e Bordados) Outros Não 

761315 Tecelao (Tear Mecanico de Maquineta) Outros Não 

761327 Tecelao de Malhas, a  Maquina Outros Não 

761336 Tecelao de Meias, a  Maquina Outros Não 

761354 Operador de Maquina de Cordoalha Outros Não 

761410 Estampador de Tecido Outros Não 

761430 Operador de Maquina de Lavar Fios e Tecidos Outros Não 

761810 Revisor de Fios (Producao Textil) Outros Não 

762005 Trabalhador Polivalente do Curtimento de Couros e Peles Outros Não 

762325 Operador de Maquinas do Acabamento de Couros e Peles Outros Não 

762335 Palecionador de Couros e Peles Outros Não 

762345 Vaqueador de Couros e Peles Outros Não 

763005 Alfaiate Outros Não 

763010 Costureira de Pecas Sob Encomenda Outros Não 

763015 Costureira de Reparacao de Roupas Outros Não 

763105 Auxiliar de Corte (Preparacao da Confeccao de Roupas) Outros Não 

763110 Cortador de Roupas Outros Não 

763120 Riscador de Roupas Outros Não 

763125 Ajudante de Confecção Outros Não 

763205 Costureiro de Roupas de Couro e Pele, a  Maquina na  Confeccao em Serie Outros Não 

763210 Costureiro na Confeccao em Serie Outros Não 

763215 Costureiro, a  Maquina  na Confeccao em Serie Outros Não 

763305 Arrematadeira Outros Não 
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763310 Bordador, À Maquina Outros Não 

763320 Operador de Maquina de Costura de Acabamento Outros Não 

763325 Passadeira de Pecas Confeccionadas Outros Não 

764305 Acabador de Calcados Outros Não 

765005 Confeccionador de Artefatos de Couro (Exceto Sapatos) Outros Não 

765015 Boneleiro Outros Não 

765105 Cortador de Artefatos de Couro (Exceto Roupas e Calcados) Outros Não 

765110 Cortador de Tapecaria Outros Não 

765230 Estofador de Avioes Outros Não 

765235 Estofador de Moveis Outros Não 

765310 Costurador de Artefatos de Couro, a  Maquina (Exceto Roupas e Calcados) Outros Não 

765405 Trabalhador do Acabamento de Artefatos de Tecidos e Couros Outros Não 

766105 Copiador de Chapa Outros Não 

766120 Editor de Texto e Imagem Outros Não 

766125 Montador de Fotolito (Analogico e Digital) Outros Não 

766145 Operador de Sistemas de Prova (Analogico e Digital) Outros Não 

766150 Operador de Processo de Tratamento de Imagem Outros Não 

766155 Programador Visual Grafico Outros Não 

766205 Impressor (Serigrafia) Outros Não 

766215 Impressor de Ofsete (Plano e Rotativo) Outros Não 

766230 Impressor Digital Outros Não 

766235 Impressor Flexografico Outros Não 

766250 Impressor Tipografico Outros Não 

766305 Acabador de Embalagens (Flexiveis e Cartotecnicas) Outros Não 

766315 Operador de Acabamento (Industria Grafica) Outros Não 

766325 Preparador de Matrizes de Corte e Vinco Outros Não 

766410 Revelador de Filmes Fotograficos, em Preto e Branco Outros Não 
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766415 Revelador de Filmes Fotograficos, em Cores Outros Não 

768105 Tecelao (Tear Manual) Outros Não 

768110 Tecelao de Tapetes, a  Mao Outros Não 

768115 Tricoteiro, À Mao Outros Não 

768130 Crocheteiro, a  Mao Outros Não 

768205 Bordador, a  Mao Outros Não 

768305 Artifice do Couro Outros Não 

768320 Sapateiro (Calcados Sob Medida) Outros Não 

768605 Tipografo Outros Não 

768610 Linotipista Outros Não 

768615 Monotipista Outros Não 

768620 Paginador Outros Não 

768625 Pintor de Letreiros Outros Não 

768630 Confeccionador de Carimbos de Borracha Outros Não 

768705 Gravador, À Mao (Encadernacao) Outros Não 

768710 Restaurador de Livros Outros Não 

770105 Mestre (Industria de Madeira e Mobiliario) Outros Não 

770110 Mestre Carpinteiro Outros Não 

771105 Marceneiro Outros Não 

771110 Modelador de Madeira Outros Não 

771115 Maquetista na Marcenaria Outros Não 

771120 Tanoeiro Outros Não 

772110 Impregnador de Madeira Outros Não 

772115 Secador de Madeira Outros Não 

773105 Cortador de Laminados de Madeira Outros Não 

773110 Operador de Serras no Desdobramento de Madeira Outros Não 

773120 Serrador de Madeira Outros Não 
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773125 Serrador de Madeira (Serra Circular Multipla) Outros Não 

773130 Serrador de Madeira (Serra de Fita Multipla) Outros Não 

773205 Operador de Maquina Intercaladora e Placas (Compensados) Outros Não 

773215 Prensista de Compensados Outros Não 

773325 Operador de Maquina de Usinagem Madeira, em Geral Outros Não 

773340 Operador de Serras (Usinagem de Madeira) Outros Não 

773355 Torneiro na Usinagem Convencional de Madeira Outros Não 

773405 Operador de Maquina Bordatriz Outros Não 

773410 Operador de Maquina de Cortina D´Agua (Producao de Moveis) Outros Não 

773510 Operador de Maquinas de Usinar Madeira (Cnc) Outros Não 

774105 Montador de Moveis e Artefatos de Madeira Outros Não 

775105 Entalhador  de Madeira Outros Não 

776410 Confeccionador de Escovas, Pinceis e Produtos Similares (A Mao) Outros Não 

776415 Confeccionador de Escovas, Pinceis e Produtos Similares (A Maquina) Outros Não 

776420 Confeccionador de Moveis de Vime, Junco e Bambu Outros Não 

776430 Vassoureiro Outros Não 

777105 Carpinteiro Naval (Construcao de Pequenas Embarcacoes) Outros Não 

777110 Carpinteiro Naval (Embarcacoes) Outros Não 

777205 Carpinteiro de Carretas Outros Não 

777210 Carpinteiro de Carrocerias Outros Não 

780105 Supervisor de Embalagem e Etiquetagem Outros Não 

781105 Condutor de Processos Robotizados de Pintura Outros Não 

781110 Condutor de Processos Robotizados de Soldagem Outros Não 

781305 Operador de Veiculos Subaquaticos Controlados Remotamente Outros Não 

781705 Mergulhador Profissional (Raso e Profundo) Outros Não 

782105 Operador de Draga Outros Não 

782110 Operador de Guindaste (Fixo) Outros Não 
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782115 Operador de Guindaste Movel Outros Não 

782120 Operador de Maquina Rodoferroviaria Outros Não 

782125 Operador de Monta-Cargas (Construcao Civil) Outros Não 

782130 Operador de Ponte Rolante Outros Não 

782145 Sinaleiro (Ponte-Rolante) Outros Não 

782205 Guincheiro (Construcao Civil) Outros Não 

782210 Operador de Docagem Outros Não 

782220 Operador de Empilhadeira Outros Não 

782305 Motorista de Carro de Passeio Outros Não 

782310 Motorista de Furgao ou Veiculo Similar Outros Não 

782315 Motorista de Taxi Outros Não 

782405 Motorista de Onibus Rodoviario Outros Não 

782410 Motorista de Onibus Urbano Outros Não 

782415 Motorista de Trolebus Outros Não 

782505 Caminhoneiro Autonomo (Rotas Regionais e Internacionais) Outros Não 

782510 Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Internacionais) Outros Não 

782515 Motorista Operacional de Guincho Outros Não 

782605 Operador de Trem de Metro Outros Não 

782610 Maquinista de Trem Outros Não 

782615 Maquinista de Trem Metropolitano Outros Não 

782620 Motorneiro Outros Não 

782625 Auxiliar de Maquinista de Trem Outros Não 

782705 Marinheiro de Conves (Maritimo e Fluviario) Outros Não 

782710 Marinheiro de Maquinas Outros Não 

782715 Moco de Conves (Maritimo e Fluviario) Outros Não 

782720 Moco de Maquinas (Maritimo e Fluviario) Outros Não 

782725 Marinheiro de Esporte e Recreio (Desativado em 01/2009) Outros Não 
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782805 Condutor de Veiculos de Tracao Animal (Ruas e Estradas) Outros Não 

782810 Tropeiro Outros Não 

782815 Boiadeiro Outros Não 

782820 Condutor de Veiculos a Pedais Outros Não 

783105 Agente de Patio Outros Não 

783110 Manobrador Outros Não 

783205 Carregador (Aeronaves) Outros Não 

783210 Carregador (Armazem) Outros Não 

783215 Carregador (Veiculos de Transportes Terrestres) Outros Não 

783220 Estivador Outros Não 

783225 Ajudante de Motorista Outros Não 

784105 Embalador, a Mao Outros Não 

784110 Embalador, a Maquina Outros Não 

784115 Operador de Maquina de Etiquetar Outros Não 

784120 Operador de Maquina de Envasar Liquidos Outros Não 

784205 Alimentador de Linha de Producao Outros Não 

791105 Artesão Bordador Outros Não 

791110 Artesão Ceramista Outros Não 

791115 Artesão com Material Reciclável Outros Não 

791120 Artesão Confeccionador de Biojóias e Ecojóias Outros Não 

791130 Artesão Escultor Outros Não 

791140 Artesão Tecelão Outros Não 

791150 Artesão Crocheteiro Outros Não 

791155 Artesão Tricoteiro Outros Não 

810110 Mestre de Producao Quimica Outros Não 

811010 Operador de Sala de Controle de Instalacoes Quimicas, Petroquimicas e Afins Outros Não 

811105 Moleiro (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 
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811110 Operador de Maquina Misturadeira (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 

811115 Operador de Britadeira (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 

811120 Operador de Concentracao Outros Não 

811130 Trabalhador de Fabricacao de Tintas Outros Não 

811205 Operador de Calcinacao (Tratamento Quimico e Afins) Outros Não 

811215 Operador de Tratamento Quimico de Materiais Radioativos Outros Não 

811305 Operador de Centrifugadora (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 

811310 Operador de Exploracao de Petroleo Outros Não 

811320 Operador de Filtro de Tambor Rotativo (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 

811335 Operador de Filtros de Parafina (Tratamentos Quimicos e Afins) Outros Não 

811410 Destilador de Produtos Quimicos (Exceto Petroleo) Outros Não 

811415 Operador de Alambique de Funcionamento Continuo (Produtos Quimicos, Exceto Petroleo) Outros Não 

811420 Operador de Aparelho de Reacao e Conversao (Produtos Quimicos, Exceto Petroleo) Outros Não 

811505 Operador de Painel de Controle (Refinacao de Petroleo) Outros Não 

811605 Operador de Britador de Coque Outros Não 

811610 Operador de Carro de Apagamento e Coque Outros Não 

811630 Operador de Painel de Controle Outros Não 

811640 Operador de Reator de Coque de Petroleo Outros Não 

811645 Operador de Refrigeracao (Coqueria) Outros Não 

811650 Operador de Sistema de Reversao (Coqueria) Outros Não 

811705 Bamburista Outros Não 

811750 Moldador de Borracha por Compressao Outros Não 

811805 Operador de Maquina de Produtos Farmaceuticos Outros Não 

811815 Operador de Maquina de Fabricacao de Cosmeticos Outros Não 

811820 
Operador de Maquina de Fabricacao de Produtos de Higiene e Limpeza (Sabao, Sabonete, Detergente, 

Absorvente, Fraldas Cotonetes e Outros) Outros Não 

813120 Operador de Processo (Quimica, Petroquimica e Afins) Outros Não 
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813125 Operador de Producao (Quimica, Petroquimica e Afins) Outros Não 

813130 Tecnico de Operacao (Quimica, Petroquimica e Afins) Outros Não 

818105 Assistente de Laboratorio Industrial Outros Não 

820110 Mestre de Aciaria Outros Não 

820120 Mestre de Forno Eletrico Outros Não 

820205 Supervisor de Fabricacao de Produtos Ceramicos, Porcelanatos e Afins Outros Não 

821105 Operador de Centro de Controle Outros Não 

821110 Operador de Maquina de Sinterizar Outros Não 

821205 Forneiro e Operador (Alto-Forno) Outros Não 

821215 Forneiro e Operador (Forno Eletrico) Outros Não 

821230 Operador de Aciaria (Basculamento de Convertedor) Outros Não 

821250 Operador de Desgaseificacao Outros Não 

821305 Operador de Laminador Outros Não 

821335 Recuperador de Guias e Cilindros Outros Não 

821405 Encarregado de Acabamento de Chapas e Metais  (Tempera) Outros Não 

821435 Operador de Jato Abrasivo Outros Não 

821445 Preparador de Sucata e Aparas Outros Não 

822110 Forneiro de Forno-Poco Outros Não 

822115 Forneiro de Fundicao (Forno de Reducao) Outros Não 

823135 Operador de Atomizador Outros Não 

823210 Extrusor de Fios ou Fibras de Vidro Outros Não 

823235 Operador de Banho Metalico de Vidro por Flutuacao Outros Não 

823245 Operador de Maquina Extrusora de Varetas e Tubos de Vidro Outros Não 

823250 Operador de Prensa de Moldar Vidro Outros Não 

823315 Forneiro (Materiais de Construcao) Outros Não 

823320 Trabalhador da Elaboracao de Pre-Fabricados (Cimento Amianto) Outros Não 

823325 Trabalhador da Elaboracao de Pre-Fabricados (Concreto Armado) Outros Não 
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823330 Trabalhador da Fabricacao de Pedras Artificiais Outros Não 

828105 Oleiro (Fabricacao de Telhas) Outros Não 

828110 Oleiro (Fabricacao de Tijolos) Outros Não 

830105 Mestre (Industria de Celulose, Papel e Papelao) Outros Não 

831115 Operador de Digestor de Pasta para Fabricacao de Papel Outros Não 

833120 Operador de Maquina de Cortar e Dobrar Papelao Outros Não 

833205 Cartonageiro, a Mao (Caixas de Papelao) Outros Não 

840105 Supervisor de Producao da Industria Alimenticia Outros Não 

840115 Supervisor da Industria de Fumo Outros Não 

840120 Chefe de Confeitaria Outros Não 

841115 Operador de Processo de Moagem Outros Não 

841210 Refinador de Sal Outros Não 

841320 Operador de Tratamento de Calda na Refinacao de Acucar Outros Não 

841408 Cozinhador (Conservacao de Alimentos) Outros Não 

841416 Cozinhador de Carnes Outros Não 

841420 Cozinhador de Frutas e Legumes Outros Não 

841432 Desidratador de Alimentos Outros Não 

841440 Esterilizador de Alimentos Outros Não 

841444 Hidrogenador de Oleos e Gorduras Outros Não 

841456 Operador de Camaras Frias Outros Não 

841460 Operador de Preparacao de Graos Vegetais (Oleos e Gorduras) Outros Não 

841468 Preparador de Racoes Outros Não 

841476 Trabalhador de Fabricacao de Margarina Outros Não 

841484 Trabalhador de Preparacao de Pescados (Limpeza) Outros Não 

841505 Trabalhador de Tratamento do Leite e Fabricacao de Laticinios e Afins Outros Não 

841620 Operador de Extracao de Cafe Soluvel Outros Não 

841710 Filtrador de Cerveja Outros Não 
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841715 Fermentador Outros Não 

841740 Vinagreiro Outros Não 

841805 Operador de Forno (Fabricacao de Paes, Biscoitos e Similares) Outros Não 

841810 Operador de Maquinas de Fabricacao de Doces, Salgados e Massas Alimenticias Outros Não 

841815 Operador de Maquinas de Fabricacao de Chocolates e Achocolatados Outros Não 

842110 Processador de Fumo Outros Não 

842125 Operador de Máquina (Fabricação de Cigarros) Outros Não 

842135 Operador de Máquina de Preparação de Matéria Prima para Produção de Cigarros Outros Não 

842215 Classificador de Charutos Outros Não 

842230 Charuteiro a Mao Outros Não 

848105 Defumador de Carnes e Pescados Outros Não 

848115 Salsicheiro (Fabricacao de Linguica, Salsicha e Produtos Similares) Outros Não 

848205 Pasteurizador Outros Não 

848215 Manteigueiro na Fabricacao de Laticinio Outros Não 

848305 Padeiro Outros Não 

848310 Confeiteiro Outros Não 

848315 Masseiro (Massas Alimenticias) Outros Não 

848325 Trabalhador de Fabricacao de Sorvete Outros Não 

848405 Degustador de Cafe Outros Não 

848425 Classificador de Grãos Outros Não 

848505 Abatedor Outros Não 

848510 Acougueiro Outros Não 

848515 Desossador Outros Não 

848520 Magarefe Outros Não 

848525 Retalhador de Carne Outros Não 

848605 Trabalhador do Beneficiamento de Fumo Outros Não 

860105 Supervisor de Manutencao Eletromecanica (Utilidades) Outros Não 
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860110 Supervisor de Operacao de Fluidos (Distribuicao, Captacao, Tratamento de Agua, Gases, Vapor) Outros Não 

860115 Supervisor de Operacao Eletrica (Geracao, Transmissao e Distribuicao de Energia Eletrica) Outros Não 

861105 Operador de Central Hidreletrica Outros Não 

861110 Operador de Quadro de Distribuicao de Energia Eletrica Outros Não 

861205 Operador de Subestacao Outros Não 

862105 Foguista (Locomotivas a Vapor) Outros Não 

862110 Maquinista de Embarcacoes Outros Não 

862120 Operador de Caldeira Outros Não 

862130 Operador de Compressor de Ar Outros Não 

862140 Operador de Estacao de Bombeamento Outros Não 

862150 Operador de Maquinas Fixas, em Geral Outros Não 

862155 Operador de Utilidade (Producao e Distribuicao de Vapor, Gas, Oleo, Combustivel, Energia, Oxigenio) Outros Não 

862205 Operador de Estacao de Captacao, Tratamento e Distribuicao de Agua Outros Não 

862305 Operador de Estacao de Tratamento de Agua e Efluentes Outros Não 

862310 Operador de Forno de Incineracao no Tratamento de Agua, Efluentes e Residuos Industriais Outros Não 

862505 Operador de Instalacao de Refrigeracao Outros Não 

910105 Encarregado de Manutencao Mecanica de Sistemas Operacionais Outros Não 

910110 Supervisor de Manutencao de Aparelhos Termicos, de Climatizacao e de Refrigeracao Outros Não 

910115 Supervisor de Manutencao de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissao Outros Não 

910120 Supervisor de Manutencao de Maquinas Graficas Outros Não 

910125 Supervisor de Manutencao de Maquinas Industriais Texteis Outros Não 

910130 Supervisor de Manutencao de Maquinas Operatrizes e de Usinagem Outros Não 

910205 Supervisor da Manutencao e Reparacao de Veiculos Leves Outros Não 

910210 Supervisor da Manutencao e Reparacao de Veiculos Pesados Outros Não 

910905 Supervisor de Reparos Linhas Ferreas Outros Não 

910910 Supervisor de Manutencao de Vias Ferreas Outros Não 

911105 Mecanico de Manutencao de Bomba Injetora (Exceto de Veiculos Automotores) Outros Não 
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911110 Mecanico de Manutencao de Bombas Outros Não 

911120 Mecanico de Manutencao de Motores Diesel (Exceto de Veiculos Automotores) Outros Não 

911135 Mecanico de Manutencao de Turbocompressores Outros Não 

911205 Mecanico de Manutencao e Instalacao de Aparelhos de Climatizacao e  Refrigeracao Outros Não 

911305 Mecanico de Manutencao de Maquinas, em Geral Outros Não 

911310 Mecanico de Manutencao de Maquinas Graficas Outros Não 

911315 Mecanico de Manutencao de Maquinas Operatrizes (Lavra de Madeira) Outros Não 

911325 Mecanico de Manutencao de Maquinas-Ferramentas (Usinagem de Metais) Outros Não 

913105 Mecanico de Manutencao de Aparelhos de Levantamento Outros Não 

913110 Mecanico de Manutencao de Equipamento de Mineracao Outros Não 

913115 Mecanico de Manutencao de Maquinas Agricolas Outros Não 

913120 Mecanico de Manutencao de Maquinas de Construcao e Terraplenagem Outros Não 

914105 Mecanico de Manutencao de Aeronaves, em Geral Outros Não 

914110 Mecanico de Manutencao de Sistema Hidraulico de Aeronaves (Servicos de Pista e Hangar) Outros Não 

914205 Mecanico de Manutencao de Motores e Equipamentos Navais Outros Não 

914305 Mecanico de Manutencao de Veiculos Ferroviarios Outros Não 

914405 Mecanico de Manutencao de Automoveis, Motocicletas e Veiculos Similares Outros Não 

914410 Mecanico de Manutencao de Empilhadeiras e Outros Veiculos de Cargas Leves Outros Não 

914415 Mecanico de Manutencao de Motocicletas Outros Não 

914420 Mecanico de Manutencao de Tratores Outros Não 

914425 Mecanico de Veiculos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) Outros Não 

915105 Tecnico em Manutencao de Instrumentos de Medicao e Precisao Outros Não 

915110 Tecnico em Manutencao de Hidrometros Outros Não 

915115 Tecnico em Manutencao de Balancas Outros Não 

915205 Restaurador de Instrumentos Musicais (Exceto Cordas Arcadas) Outros Não 

915210 Reparador de Instrumentos Musicais Outros Não 

915405 Reparador de Equipamentos Fotograficos Outros Não 
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919105 Lubrificador Industrial Outros Não 

919110 Lubrificador de Veiculos Automotores (Exceto Embarcacoes) Outros Não 

919115 Lubrificador de Embarcacoes Outros Não 

919205 Mecanico de Manutencao de Maquinas Cortadoras de Grama, Rocadeiras, Motosserras e Similares Outros Não 

919305 Mecanico de Manutencao de Aparelhos Esportivos e de Ginastica Outros Não 

919310 Mecanico de Manutencao de Bicicletas e Veiculos Similares Outros Não 

919315 Montador de Bicicletas Outros Não 

950105 Supervisor de Manutencao Eletrica de Alta Tensao Industrial Outros Não 

950110 Supervisor de Manutencao Eletromecanica Industrial, Comercial e Predial Outros Não 

950205 Encarregado de Manutencao Eletrica de Veiculos Outros Não 

950305 Supervisor de Manutencao Eletromecanica Outros Não 

951105 Eletricista de Manutencao Eletroeletronica Outros Não 

951310 Mantenedor de Sistemas Eletroeletronicos de Seguranca Outros Não 

953105 Eletricista de Instalacoes (Aeronaves) Outros Não 

953110 Eletricista de Instalacoes (Embarcacoes) Outros Não 

953115 
Eletricista de Instalacoes (Veiculos Automotores e Maquinas Operatrizes, Exceto Aeronaves e 

Embarcacoes) Outros Não 

954115 Eletromecanico de Manutencao de Portas Automaticas Outros Não 

954120 Mecanico de Manutencao de Instalacoes Mecanicas de Edificios Outros Não 

954125 Operador Eletromecanico Outros Não 

954205 Reparador de Aparelhos Eletrodomesticos (Exceto Imagem e Som) Outros Não 

954210 Reparador de Radio, Tv e Som Outros Não 

954305 Reparador de Equipamentos de Escritorio Outros Não 

991105 Conservador de Via Permanente (Trilhos) Outros Não 

991115 Operador de Maquinas Especiais em Conservacao de Via Permanente (Trilhos) Outros Não 

991120 Soldador Aluminotermico em Conservacao de Trilhos Outros Não 

991205 Mantenedor de Equipamentos de Parques de Diversoes e Similares Outros Não 
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991305 Funileiro de Veiculos (Reparacao) Outros Não 

991310 Montador de Veiculos (Reparacao) Outros Não 

991315 Pintor de Veiculos (Reparacao) Outros Não 

992105 Alinhador de Pneus Outros Não 

992110 Balanceador Outros Não 

992115 Borracheiro Outros Não 

992120 Lavador de Pecas Outros Não 

992205 Encarregado Geral de Operacoes de Conservacao de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) Outros Não 

992210 Encarregado de Equipe de Conservacao de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) Outros Não 

992215 Operador de Ceifadeira na Conservacao de Vias Permanentes Outros Não 

992220 Pedreiro de Conservacao de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) Outros Não 

992225 Auxiliar Geral de Conservacao de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) Outros Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da CBO-2002. 
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Apêndice 2 – Exemplo de imputação das categorias profissionais 

Municí
pios 

Número de trabalhadores do setor 
público municipal classificados 

inicialmente 

Proporção de 
trabalhadores do setor 

público municipal 
classificados inicialmente 

(%) 

Número de 
trabalhadores 

do setor 
público 

municipal não 
classificados 

Número de trabalhadores do 
setor público municipal 

imputados em cada categoria 

Total de trabalhadores do setor público municipal 
por categoria após imputações 

Novo percentual de 
trabalhadores do setor 
público municipal por 

categoria 

Educaçã
o 

Saúde Outros Total 
Educaçã

o 
Saúde Outros  Educação Saúde Outros 

Educaçã
o 

Saúde Outros Total 
Educaçã

o 
Saúde 

Outro
s 

Colun
as 

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 =
𝐴

𝐷
 𝐹 =

𝐵

𝐷
 𝐺 =

𝐶

𝐷
 𝐻 𝐼 = 𝐻 ∗ 𝐸 𝐽 = 𝐻 ∗ 𝐹 𝐾 = 𝐻 ∗ 𝐺 𝐿 = 𝐴 + 𝐼 𝑀 = 𝐵 + 𝐽 𝑁 = 𝐶 + 𝐾 𝑂 = 𝐿 + 𝑀 + 𝑁 𝑃 =

𝐿

𝑂
 𝑄 =

𝑀

𝑂
 𝑅 =

𝑁

𝑂
 

1 150 150 200 500 30,0 30,0 40,0 80 24 24 32 174 174 232 580 30,0 30,0 40,0 

2 100 50 150 300 33,3 16,7 50,0 20 7 3 10 107 53 160 320 33,3 16,7 50,0 

3 100 0 100 200 50,0 0,0 50,0 0 0 0 0 100 0 100 200 50,0 0,0 50,0 

Total 350 200 450 1.000 35,0 20,0 45,0 100 31 27 42 381 227 492 1.100 34,6 20,7 44,7 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Apêndice 3 – Exemplo de imputação dos professores 

Município
s 

Número de trabalhadores do 
setor público municipal 

classificados na categoria 
Educação inicialmente 

Proporção de 
trabalhadores do 

setor público 
municipal 

classificados na 
categoria 
Educação 

inicialmente (%) 

Número de 
trabalhador
es do setor 

público 
municipal 

não 
classificado

s 

Número de 
trabalhadores do 

setor público 
municipal 
imputados 

Total de trabalhadores do setor 
público municipal na categoria 

Educação após imputações 

Novo percentual de 
trabalhadores do 

setor público 
municipal na 

categoria Educação 

Professor Outros Total Professor 
Outro

s 
 Professo

r 
Outros Professor Outros Total Professor Outros 

Colunas 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 =
𝐴

𝐶
 𝐸 =

𝐵

𝐶
 𝐹 𝐺 = 𝐹 ∗ 𝐷 𝐻 = 𝐹 ∗ 𝐸 𝐼 = 𝐴 + 𝐺 𝐽 = 𝐵 + 𝐻 𝐾 = 𝐼 + 𝐽 𝐿 =

𝐼

𝐾
 𝑀 =

𝐽

𝐾
 

1 50 100 150 33,3 66,7 20 7 13 57 113 170 33,3 66,7 

2 30 70 100 30,0 70,0 15 5 11 35 81 115 30,0 70,0 

3 25 75 100 25,0 75,0 0 0 0 25 75 100 25,0 75,0 

Total 105 245 350 30,0 70,0 35 11 24 116 269 385 30,2 69,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 


