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Considerações Iniciais 

- O objetivo da calculadora é demonstrar como seria 
aproximadamente o salário por vencimento padrão, o que 
temos atualmente, e como será o salário por subsídio, caso 
faça a opção pela Reestruturação. 
 

- De suma importância que antes de abrir a calculadora, que 
está em arquivo Excel, tenha o holerite em mãos e saiba as 
seguintes informações: 
 

1) Qual o ano que deverá se aposentar? 
2) Data Prevista para Subir de Categoria (progressão ou promoção)? 
3) Possui dependentes, quantos? 
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Considerações Iniciais 

- A calculadora só vai funcionar em Computadores e 
Notebooks, não funcionará no celular. 
 

- Ao abrir o arquivo, precisará liberar algumas funções que o 
Excel automaticamente não permite seu funcionamento por 
questão de segurança, trata-se de habilitar conteúdo. 
 
 

Clicar em OpçõesClicar em Opções  



AMAASPAMAASP  

Considerações Iniciais 

- Selecionar Opção “Habilitar este conteúdo” e clicar em OK. 
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Considerações Iniciais 

- Abrirá o Arquivo possibilitando o Preenchimento. 

Preencher dados apenas dos 
campos verdes, conforme 
valores que constam no 

holerite. 
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Considerações Iniciais 

Ao terminar de preencher 
clicar em Calcular 
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Considerações Iniciais 

Apresentará dois Grupos de Resultados, o primeiro da carreira 
atual e o segundo da nova carreira, em que as últimas colunas 
buscam demonstrar a diferença percentual bruta e líquida. 

Mês e Ano Carreira Atual Nova Carreira Comparação Percentual 
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Considerações Iniciais 

- CUIDADO e ATENÇÃO, pois qualquer valor inserido de forma 
equivocada, irá alterar o resultado completamente, e nesse 
caso, ao invés de ajudar irá atrapalhar ! 

- Ressaltamos que a calculadora busca trazer valores 
aproximados e qualquer tomada de decisão deverá ocorrer 
após a consulta formal com a unidade de recursos 
humanos ! 

- Dúvidas e Esclarecimentos entrem em contato conosco ! 

- Agradecemos ao Servidor Ezequiel Ferreira da Silva pelo 
desenvolvimento da calculadora e trabalho voluntário ! 
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