
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. Qual é a necessidade a ser suprida? 

Contratação dos serviços terceirizados de Secretariado, visando auxiliar a área 

administrativa do 1º grau. 

  

 

2. A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico? 

A contratação pretendida vai ao encontro das metas relacionadas com a melhoria na 

prestação jurisdicional. 

 

3. Quais serão os requisitos da contratação? 

a) Licitação por meio do Sistema de Registro de Preços 

 

b) Serviço de natureza continuada, com contratação por 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado até 60 (sessenta) meses, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

 

c) Quantidade a ser registrada conforme descrito no item 4. 

 

d) O serviço será prestado na cidade de Goiânia, conforme a seguir: 

Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira, perfazendo 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais. 

Caso o horário de expediente do órgão seja alterado por determinação legal ou imposição 

de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da 

prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

Os empregados deverão trabalhar com o seguinte Equipamento de Proteção Individual – 

EPI, fornecido pela Contratada: 

 2 (duas) máscaras N95, por mês, por colaborador. 
 

Não será exigido o uso de uniforme e de crachá. 

Descrição e atribuições da função de secretariado: 

 

Código CBO: 3515-05; 
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Jornada de trabalho: 44 horas semanais; 

Requisitos: Ensino médio completo e Curso Técnico de Secretariado, conforme inciso II, 

do art. 2º da Lei nº 7.377 que regulamenta a profissão de Secretariado, bem como 

conhecimentos básicos de informática (Word, Excel, Internet e correio eletrônico); 

Perfil adequado ao serviço de apoio administrativo na área de secretariado, bem como 

demonstrar desenvoltura, destreza e responsabilidade na execução das atividades abaixo 

relacionadas: 

 

a) Receber, registrar, controlar e encaminhar documentos em ambiente digital;  

b) Atender e efetuar chamadas telefônicas; 

c) Anotar e transmitir recados;  

d) Pesquisar e acompanhar o andamento de processos em sistemas 

informatizados do Contratante;  

e) Controlar prazos e cronogramas de compromissos das autoridades;  

f) Pesquisar dados e informações na intranet e internet;  

g) Auxiliar na elaboração de planilhas, digitar relatórios e documentos de rotina;  

h) Manusear equipamentos e sistemas informatizados; 

i) Reproduzir documentos em scanner e fotocopiadoras;  

j) Receber e transmitir fax e e-mail;  

k) Abrir chamado técnico para manutenção de equipamentos, bem como 

acompanhar o atendimento do chamado;  

l) Identificar, classificar, ordenar e arquivar documentos;  

m) Agendar e secretariar reuniões; 

n) Sintetização, redação, expedição e revisão de textos e documentos; 

o) Minutar documentos e correspondências para aprovação superior; 

p) Organizar os e-mails recebidos pelos endereços eletrônicos das unidades do 

Poder Judiciário do Estado de Goiás; 

q) Redigir atas das reuniões;  

r) Acompanhar e prestar suporte à contratante em reuniões e eventos; 

s) Auxiliar controle da entrada e saída de documentos e objetos pertencentes 

ao Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

 

As atribuições foram elaboradas com base no Edital de Licitação nº 04/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça e Edital nº08/2020 do Tribunal Superior do Trabalho. 
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SALÁRIO BASE E REMUNERAÇÃO MENSAL 

 

O valor da remuneração mínima será de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), obtida 

por meio de média do teto salarial entre as cidades que abrigam Tribunais de médio porte, 

bem como por meio de comparação entre as recentes contratações de órgãos do Poder 

Judiciário Federal. 

 

Tabela de salários Técnico em Secretariado nas principais cidades 
 

Cidade Jornada Piso Salarial Teto Salarial   

Brasília, DF 44 2.085,92 3.453,87   

São Paulo, SP 43 1.879,19 3.111,56   

Belém, PA 44 1.794,36 2.971,10   

Rio de Janeiro, RJ 41 1.999,22 3.310,31   

Belo Horizonte, MG 43 1.972,64 3.266,29   

Porto Velho, RO 43 1.495,56 2.476,34   

Porto Alegre, RS 41 1.755,95 2.907,50   

Goiânia, GO 43 1.546,09 2.560,02   

Curitiba, PR 42 1.811,86 3.000,08   

Florianópolis, SC 41 1.764,36 2.921,43   

Fortaleza, CE 43 1.495,09 2.475,58   

Salvador, BA 42 1.458,20 2.414,48   

Recife, PE 43 1.770,08 2.930,90   

Natal, RN 44 1.175,55 1.946,47   

Ribeirão Preto, SP 43 1.519,67 2.516,26   

Juiz de Fora, MG 42 1.287,00 2.131,02   

Cascavel, PR 44 1.296,34 2.146,48   

Vitoria, ES 41 1.779,74 2.946,89   

        
  

Média entre as cidades que abrigam Tribunais de 
Justiça de Médio Porte 

2.834,28 
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https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/brasilia-df/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/sao-paulo-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/belem-pa/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/belo-horizonte-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/porto-velho-ro/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/porto-alegre-rs/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/goiania-go/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/curitiba-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/florianopolis-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/fortaleza-ce/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/salvador-ba/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/recife-pe/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/natal-rn/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/ribeirao-preto-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/juiz-de-fora-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/cascavel-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-secretariado-cbo-351505/vitoria-es/


REMUNERAÇÕES BASE DOS CONTRATOS RECENTES NOS ÓRGÃOS DO PODER 

JUDICIÁRIO FEDERAL: 

 

Órgão Edital  Remuneração  

CNJ 04/2018  R$        3.765,83  

TST 08/2020  R$        3.883,77  

STJ 96/2018  R$        3.787,39  

STF 22/2018  R$        3.936,02  

 

 

Com base no exposto acima, esta Diretoria entente que a remuneração base de 

R$ 2.600,00 está dentro dos parâmetros aceitáveis, estando, inclusive, abaixo da média 

do teto salarial supracitado e abaixo dos contratos retromencionados. 

Importante registrar que a fixação da remuneração mínima visa reduzir o risco de 

selecionar colaboradores com capacidade inferior à necessária para a execução dos 

serviços. 

 

 

4. Estimativa das quantidades: 

Quantidade a ser registrada: 

300 postos de técnico em secretariado, conforme solicitado pelo Diretor-Geral por meio 

do Ofício nº139/2021 (evento 1 do proad 202104000269279), tendo em vista a 

constatação da necessidade por meio da reunião realizada com o ilustre Presidente 

deste Poder Judiciário, na data de 18 de março do corrente ano, de aproximadamente, 

300 (trezentos) postos. 

 

 

5. Qual o valor estimativo da contratação/aquisição? 

Será estimado por meio da planilha de composição de custos que será elaborada pela 

Diretoria Financeira. 
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6. O objeto deve ser agrupado em lote(s) ou dividido em itens? Justifique 

Contratação global 

 

7. Indicar quais são os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. 

Economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros disponíveis 

e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. 

 

8. Haverá necessidade de providências para adequação do ambiente do Tribunal de 

Justiça? 

Não 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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