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Errata

Recursos humanos das administrações estaduais

Página 14, 4º parágrafo, 3ª linha:

Onde se lê : “Em comparação ao período de 2012, constata-se o incremento de 3,8% no montante do

conjunto dos servidores da administração direta.”

Leia-se: “Em comparação ao período de 2012, constata-se o incremento de 4,1% no montante do

conjunto dos servidores da administração direta.”

Página 16, 1º parágrafo, 2ª linha:

Onde se lê : “No período 2012-2013, as informações da ESTADIC evidenciaram que o quantitativo de recursos 
humanos nas administrações direta e indireta diminuiu 0,3%, representando uma redução de 8 324 pessoas...”

Leia-se: “No período 2012-2013, as informações da ESTADIC evidenciaram que o quantitativo de recursos 
humanos nas administrações direta e indireta diminuiu 0,5%, representando uma redução de 14 742 pessoas...”

Página 16, 1º parágrafo, 7ª linha:

Onde se lê : “Por outro lado, verificam-se acréscimos percentuais nos conjuntos dos funcionários sem vinculo 
permanente (13,6%), estagiários (10,7%) e os somente comissionados (9,9%).”

Leia-se: “Por outro lado, verificam-se acréscimos percentuais nos conjuntos dos funcionários sem vinculo 
permanente (13,6%), estagiários (10,7%) e os somente comissionados (3,6%).”

Página 16, 2º parágrafo, 4ª linha:

Onde se lê : “[...] enquanto os menores acréscimos foram verificados entre os servidores sem vinculo permanente 
(15,0%) e os somente comissionados (12,3%).”

Leia-se: “[...] enquanto os menores acréscimos foram verificados entre os servidores sem vinculo permanente 
(15,0%) e os somente comissionados (3,4%).”

Página 16, Gráfico 1, leia-se:

Gráfico 1 - Diferença percentual de pessoas ocupadas nas administrações direta e 
indireta, por vínculo empregatício - Brasil - 2012-2013
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas 
Estaduais 2012-2013.


