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APRESENTAÇÃO

O presente manual busca criar uma programação
arquitetônica para as Agências do SINE.

Inicialmente são apresentados os elementos para
composição da fachada, sendo eles: a placa com a faixa de
aplicação, o portal de entrada e o toten. Estas peças foram criadas
para se adaptar aos diversos tipos de fachada dos imóveis que
abrigam as Agências no Brasil.

Na sequência vem o programa de necessidade para
cada porte de agência: pequeno, médio, grande. Esta relação foi
criada com base no Manual de Orientações para o Planejamento
do Convênio Plurianual SINE – CP SINE.

A partir do programa foram elaboradas as fichas de
pré-dimensionamento dos ambientes, com: Descrição resumida
das atividades desenvolvidas; As características do espaço físico (
área mínima, pé-direito), definição de materiais de acabamento,
luminárias, divisórias e mobiliário; Condicionantes para o bom
funcionamento como tipo de sala, temperatura, quantidade de
iluminação; Relação funcional e Layout básico da infraestrutura
necessária.

O principal objetivo deste manual é criar uma
modulação dos ambientes para espaços existentes ou a construir
e instituir uma identidade a Agência do SINE. Por meio dele, será
possível melhorar a produtividade, reduzir custos, aumentar a
flexibilidade dos espaços, criar um padrão a ser replicado e
expressar a marca.
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ELEMENTOS DE TRATAMENTO DA FACHADA

Os elementos de fachada foram criados de forma a se
adaptar aos mais diversos imóveis que as Agências do SINE
utilizam. São três componentes soltos: Faixa de Aplicação, Portal
de Entrada e Toten.

A composição formal é simples tendo em vista a
facilidade de aplicação da padronização. Formas retas e curvas
inspiradas na nova logo marca do SINE.

Os elementos serão feitos em ACM – Aluminium
Composite Material. Este material é um tipo de revestimento em
alumínio de alta resistência, estas chapas têm a capacidade de
conformação, resistência mecânica, planicidade, leveza e
maleabilidade, permitindo a criação de diversas formas e fácil
instalação. A pintura é eletrostática o que garante resistência.
Sendo assim, o material é ideal para obras públicas, pois exige
poucas manutenções e tem grande durabilidade.

ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE FACHADA



ELEMENTOS:

ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE FACHADA



EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE FACHADA



PROGRAMA DE NECESSIDADES
PEQUENO PORTE – aproximadamente 65m²:

1) Recepção, Espera, Atendimento em Guichês – mínimo 15 lugares, dois
a quatro Guichês de Atendimento (cada um com dois lugares para
interlocutor );

2) Sala do Gestor– uma estação de trabalho (com dois lugares para
interlocutor);

3) Arquivo documentos SINE;
4) Almoxarifado;
5) Copa;
6) Depósito de Material de Limpeza;
7) I.S. Funcionários – feminino e masculino – uma cabine por sexo;
8) I.S. Público Pessoas com Deficiência / feminino e I.S. Público

masculino – uma cabine por sexo;
9) Estacionamento veículos oficiais (caso a agência possua).

Opcional:
1) Estacionamento para público (em caso de construção, verificar legislação

municipal).
2) Bicicletário

MÉDIO PORTE – aproximadamente 190m²:

1) Recepção, Espera, Atendimento em Guichês e Autoatendimento –
balcão de triagem; mínimo de 30 lugares; no mínimo cinco Guichês de
Atendimento (cada um com dois lugares para interlocutor) e no minimo
dois Postos de Autoatendimento;

2) Sala do Gestor e coordenador operacional– duas estações de trabalho
e mesa de reuniões;

3) Sala de convocação, captação e administração de vagas;
4) Sala de Pré-seleção;
5) Arquivo documentos SINE;
6) Almoxarifado;
7) Copa;
8) Descanso e Guarda-volume;
9) Depósito de Material de Limpeza;
10) I.S. Funcionários – feminino e masculino – uma cabine por sexo;
11) I.S. Público Pessoas com Deficiência, I.S. Público feminino e I.S.

Público masculino – uma cabine por sexo;
12) Estacionamento veículos oficiais (caso a agência possua);

PROGRAMA DE NECESSIDADES



.

Opcional:
1) Sala de Atendimento Ações de Empreendedorismo - uma estação de
trabalho (com dois lugares para interlocutor);
2) Estacionamento para público (em caso de construção, verificar legislação
municipal).
Bicicletário.

GRANDE PORTE – aproximadamente 450m²:

1) Recepção, Espera, Atendimento em Guichês e Autoatendimento –
balcão de triagem; mínimo de 40 lugares; no mínimo doze Guichês de
Atendimento (cada um com dois lugares para interlocutor) e no mínimo
cinco Postos de Autoatendimento;

2) Sala do Gestor e coordenador operacional– uma estação de trabalho e
mesa de reuniões;

3) Sala de convocação, captação e administração de vagas;
4) Sala Psicólogo;
5) Sala de Treinamento;
6) Sala de Pré-seleção – mínimo duas salas;
7) Arquivo documentos SINE;
8) Almoxarifado;
9) Copa;
10) Descanso e Guarda-volume;
11) Depósito de Material de Limpeza;
12) I.S. Funcionários – feminino e masculino – uma cabine por sexo;
13) I.S. Público Pessoas com Deficiência, I.S. Público feminino e I.S.

Público masculino – uma cabine por sexo;
14) Estacionamento veículos oficiais (caso a agência possua);
15) Bicicletário.

Opcional:
1) Sala de Atendimento Ações de Empreendedorismo - uma estação de
trabalho (com dois lugares para interlocutor);
2) Estacionamento para público (em caso de construção, verificar legislação
municipal).

PROGRAMA DE NECESSIDADES



FICHAS DE 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO



RECEPÇÃO, ESPERA E ATENDIMENTO 

RECEPÇÃO, ESPERA, ATENDIMENTO EM GUICHÊS E  AUTOATENDIMENTO:

Atividades: Serviço de recepção, espera e atendimento direto da população
nos guichês e consultas rápidas por internet.
Características do espaço físico:
Área mínima: Pequeno Porte = 26 a 36m²

Médio Porte = 64m²
Grande Porte = 115m²

Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: A parede de fundo da recepção, quando possível, deve conter a
logo marca do SINE em alto relevo, com iluminação direcionada;
As demais paredes devem receber pintura em cinza claro, com faixa de
1,50m em cinza grafite.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções e proporcionar conforto acústico.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das
estações de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com
iluminação natural deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser
dispostas paralelas a janela e na direção dos monitores. Quando existirem
janelas atrás ou na frente dos monitores deverá ser prevista persianas para
evitar a formação de reflexos.
Porta: A porta de entrada da agência deverá ter no mínimo 0,80m. Deverá
seguir também a legislação do código de bombeiros municipal quanto a rotas
de fuga.
Mobiliário:
Pequeno Porte: 2 a 4 guichês de 120x70cm na cor branca fosca (equipado
com computador e telefone); com divisórias de 1,50m (proporcionar
privacidade e isolamento acústico) ; 2 a 4 cadeiras giratórias (atendente); 2 a
4 cadeiras para interlocutor e 15 cadeiras de espera;
Médio Porte: uma mesa de recepção 120x70cm na cor branca fosca;
equipamento de distribuição de senhas; cadeira giratória; 5 guichês de
120x70cm na cor branca fosca (equipado com computador e telefone); com
divisórias de 1,50m (proporcionar privacidade e isolamento acústico) ; 5
cadeiras giratórias (atendente); 5 cadeiras para interlocutor e 30 cadeiras de
espera; dois guichês de autoatendimento de 90x60cm.
Grande Porte: uma mesa de recepção 120x70cm na cor branca fosca;
equipamento de distribuição de senhas; cadeira giratória; 12 guichês de
120x70cm na cor branca fosca (equipado com computador e telefone); com
divisórias de 1,50m (proporcionar privacidade e isolamento acústico) ; 12
cadeiras giratórias (atendente); 12 cadeiras para interlocutor e 40 cadeiras
de espera; dois guichês de autoatendimento de 90x60cm.



RECEPÇÃO, ESPERA E ATENDIMENTO 

Condicionantes:
- Funcionar em layout aberto, integrando as funções.
- Deve ficar próximo da fachada para ter vista e iluminação natural.
-Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas, seguindo os critérios da NR17.
-O acesso da Agência deverá ter acessiblidade a cadeirantes, por meio de
rampas com corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias
quando o piso não for nivelado.
-A área interna deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de
rampas com corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias
quando o piso não for nivelado.
-Apresentar piso tátil desde a calçada de acesso externo até dentro da
agência, guiando os deficientes visuais.
- Deverá contar com placas de identificação dos guichês e placas indicativas
padronizadas de acordo com a Arquitetura da Marca.

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Recepção Espera
Atendimento em

Guichês

Autoatendimento

Sanitários 
Público



RECEPÇÃO, ESPERA E ATENDIMENTO 

LAYOUT PEQUENO PORTE:



RECEPÇÃO, ESPERA E ATENDIMENTO 

LAYOUT MÉDIO PORTE:

LAYOUT GRANDE PORTE:



SALA DO GESTOR E COORDENADOR OPERACIONAL

SALA DO GESTOR E COORDENADOR OPERACIONAL

Atividades: atendimento com necessidade de confidencialidade, trabalho
que requer pequenas reuniões e ligações telefônicas constantes.
Características do espaço físico:
Área mínima: Pequeno Porte: 7 m²

Médio Porte:15 m²
Grande Porte: 21m²

Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro. Deve ser
colocado um visor permitindo a visualização do atendimento ao público.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções e proporcionar conforto acústico.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das
estações de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com
iluminação natural deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser
dispostas paralelas a janela e na direção dos monitores. Quando existirem
janelas atrás ou na frente dos monitores deverá ser prevista persianas para
evitar a formação de reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário:
Pequeno Porte: Mesa “L”– 150x150cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); um gaveteiro na cor branco fosco; cadeira giratória;
duas cadeiras para interlocutor e um armário.
Médio Porte: 2 Mesas “L”– 150x150cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); 2 gaveteiros na cor branco fosco; 2 cadeiras
giratória; mesa de reunião circular diâmetro de 120cm; 4 cadeiras para mesa
de reunião e 2 armários.
Grande Porte: 4 Mesas “L”– 150x150cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); quatro gaveteiros na cor branco fosco; 4 cadeiras
giratória; mesa de reunião circular diâmetro de 120cm; 4 cadeiras para mesa
de reunião e 2 armários.
Condicionantes:
- Funcionar em escritório individual, com visão para o atendimento ao
público.
- Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas, seguindo a NR17.
- Iluminação: 500 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a

Arquitetura da Marca.



SALA DO GESTOR E COORDENADOR OPERACIONAL

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento 
Guichês 

Sala Do Gestor e 
Coordenador 
Operacional

Sanitário 
funcionários

Copa

Arquivo

LAYOUT PEQUENO PORTE:



SALA DO GESTOR E COORDENADOR OPERACIONAL

LAYOUT MÉDIO PORTE:

LAYOUT GRANDE PORTE:



SALA DE CONVOCAÇÃO, CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS

SALA DE CONVOCAÇÃO, CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS

Atividades: atendimento com necessidade de confidencialidade e ligações
telefônicas constantes.
Características do espaço físico:
Área mínima: Médio Porte = 20,50m²

Grande Porte =50m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro. Deve ser
colocado um visor para gerar maior integração entre os setores.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções e proporcionar conforto acústico.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das
estações de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com
iluminação natural deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser
dispostas paralelas a janela e na direção dos monitores. Quando existirem
janelas atrás ou na frente dos monitores deverá ser prevista persianas para
evitar a formação de reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário:
Médio Porte: 6 mesas de 150x70cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); 6 cadeiras giratória e 2 armários.
Grande Porte: Uma mesa de 15x150 na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); 12 mesas de 150x70cm na cor branca
fosca(equipada com computador e telefone); 13 cadeiras giratórias e 4
armários.
Condicionantes:

- Funcionar em escritório individual.
-Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas, seguindo a NR 17.
-Iluminação: 500 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



SALA DE CONVOCAÇÃO, CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Sala do Gestor
Convocação, Captação 

E Administração de 
Vagas

Sanitário 
funcionários

Copa

Arquivo

LAYOUT MÉDIO PORTE:



SALA DE CONVOCAÇÃO, CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS

LAYOUT GRANDE PORTE:



SALA DO PSICÓLOGO

SALA DO PSICÓLOGO

Atividades: atendimento com necessidade de confidencialidade, trabalho
que requer pequenas reuniões.
Características do espaço físico:
Área mínima: 23m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro. Deve ser
colocado um visor permitindo a visualização do atendimento ao público.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções e proporcionar conforto acústico.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das estações
de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com iluminação natural
deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser dispostas paralelas a
janela e na direção dos monitores. Quando existirem janelas atrás ou na
frente dos monitores deverá ser prevista persianas para evitar a formação de
reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: 4 Mesas “L”– 150x150cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); 4 cadeiras giratória; 4 cadeiras para interlocutor e 4
armários.
Condicionantes:
- Funcionar em escritório individual, próximo a sala de espera.
- Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas, seguindo a NR17.
- Iluminação: 500 lux.
- Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas com

corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o piso
não for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.

- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



SALA DO PSICÓLOGO

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Espera Sala Psicólogo
Sanitário 

funcionários

Copa

Sala de 
Treinamento

LAYOUT:



SALA DO TREINAMENTO

SALA DE TREINAMENTO

Atividades: espaço para reuniões fechadas adequado para sessões de
brainstorming (dinâmica de grupo) e workshops (palestras com a
participação do público) para os funcionários.
Características do espaço físico:
Área mínima: 35m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das
estações de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com
iluminação natural deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser
dispostas paralelas a janela e na direção dos monitores. Quando existirem
janelas atrás ou na frente dos monitores deverá ser prevista persianas para
evitar a formação de reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: Mesa – 120x70cm na cor branca fosca; cadeira giratória;
computador; projetor; quadro branco; 28 cadeiras com prancheta.
Condicionantes:
- Funcionar em sala fechada.
- Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas.
-Iluminação: 500 lux.
-Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas com
corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o piso não
for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



SALA DO TREINAMENTO

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Recepção
Sala de 

Treinamento
Sanitário Público

LAYOUT:



SALA DE PRÉ-SELEÇÃO

SALA DE PRÉ-SELEÇÃO

Atividades: atendimento com necessidade de confidencialidade, espaço
utilizado por empresas para entrevistas profissionais.
Características do espaço físico:
Área mínima: 7m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro. Deve ser
colocado um visor para integração espacial;
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das
estações de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com
iluminação natural deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser
dispostas paralelas a janela e na direção dos monitores. Quando existirem
janelas atrás ou na frente dos monitores deverá ser prevista persianas para
evitar a formação de reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: Mesa – 150x150cm na cor branca fosca; cadeira giratória; uma
cadeira de interlocutor e um armário.
Condicionantes:

- Funcionar em escritório individual.
- Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas.
-Iluminação: 500 lux.
-Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas com
corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o piso
não for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



SALA DE PRÉ-SELEÇÃO

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Sala de Espera
Sala de Pré-

Seleção
Sanitário Público

LAYOUT:



SALA DE ATENDIMENTO AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO

SALA DE ATENDIMENTO AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO

Atividades: atendimento com necessidade de confidencialidade, trabalho
que requer pequenas reuniões.
Características do espaço físico:
Área mínima: 23m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro. Deve ser
colocado um visor permitindo a visualização do atendimento ao público.
Teto: O forro deve ser mineral com absorção acústica modulado, para
facilitar futuras manutenções e proporcionar conforto acústico.
A disposição das luminárias deve considerar a distância entre elas e a
distância da parede, a altura em que a tarefa é feita e a posição das estações
de trabalho. Deve evitar áreas de penumbra e mesmo com iluminação natural
deve reforçar com luz artificial. As luminárias devem ser dispostas paralelas a
janela e na direção dos monitores. Quando existirem janelas atrás ou na
frente dos monitores deverá ser prevista persianas para evitar a formação de
reflexos.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: 4 Mesas “L”– 150x150cm na cor branca fosca (equipada com
computador e telefone); 4 cadeiras giratória; 4 cadeiras para interlocutor e 4
armários.
Condicionantes:
- Funcionar em escritório individual, próximo a sala de espera.
- Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas
(como a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal
para desenvolver as tarefas, seguindo a NR17.
- Iluminação: 500 lux.
- Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas com

corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o piso
não for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.

- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



RELAÇÃO FUNCIONAL:

Espera Empreendedorismo
Sanitário 

funcionários

Copa

Sanitário Público

LAYOUT:

SALA DE ATENDIMENTO AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO



ARQUIVO DOCUMENTOS SINE

ARQUIVO DOCUMENTOS SINE

Atividades: arquivo de 5 anos de documentação.
Características do espaço físico:
Área mínima: Pequeno Porte: 8,80m²

Médio Porte: 23,50m²
Grande Porte: 100,80m²

Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro.
Teto: O forro deve ser mineral modulado, para facilitar futuras manutenções.
Deverá ser prevista iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: prateleiras de 180cm de altura, com cinco pranchas para colocar as
caixas de arquivo.
Condicionantes:

- Funcionar em sala fechada, não necessita de luz natural.
-Iluminação: 200 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



ARQUIVO DOCUMENTOS SINE

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento em 
Guichê

Arquivo  
Documentos 

SINE
Sala do Gestor

Convocação, Captação
e Administração de 

Vagas

LAYOUT PEQUENO PORTE:



ARQUIVO DOCUMENTOS SINE

LAYOUT MÉDIO PORTE:

LAYOUT GRANDE PORTE:



ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

Atividades: arquivo de materiais de expediente.
Características do espaço físico:
Área mínima: 5,40m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro.
Teto: O forro deve ser mineral modulado, para facilitar futuras manutenções.
Deverá ser prevista iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: prateleiras de 180cm de altura, com cinco pranchas para colocar as
caixas de arquivo .
Condicionantes:
- Funcionar em sala fechada, não necessita de luz natural.
-Iluminação: 200 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



ALMOXARIFADO

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento em 
Guichê

Almoxarifado Sala do Gestor

Convocação, Captação e 
Administração de Vagas

LAYOUT:

Sala do psicólogo
Ações de 

Empreendedorismo



COPA

COPA

Atividades: espaço para refeições rápidas, promove a integração informal e
networking.

Características do espaço físico:
Área mínima: 5,40m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro e azulejos brancos
na parede da cuba.
Teto: O forro deve ser mineral modulado, para facilitar futuras manutenções.
Deverá prever iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: Fogão, Cuba, Geladeira, Microondas e Bancada para refeições
rápidas com banquetas.
Condicionantes:
-Funcionar em sala fechada, necessita de ventilação natural.
-Ventilação natural;
-Iluminação: 200 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



COPA

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento em 
Guichês

Copa Sala do Gestor

LAYOUT:

Convocação, Captação e 
Administração de Vagas

Sala do psicólogo
Ações de 

Empreendedorismo



DESCANSO E GUARDA-VOLUMES

DESCANSO E GUARDA-VOLUMES

Atividades: espaço para pausa das atividades, promove a integração informal e
networking.
Características do espaço físico:
Área mínima: 6,50m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em azul claro.
Teto: O forro deve ser mineral modulado, para facilitar futuras manutenções.
Deverá contar com iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: Armários para guarda-volumes e um sofá.
Condicionantes:
-Funcionar em sala fechada, não necessita de luz natural.
-Temperatura: Deve ter climatização artificial ou estratégias arquitetônicas (como
a ventilação cruzada ou outra) para proporcionar temperatura ideal para
desenvolver as tarefas.
-Iluminação: 200 lux.



DESCANSO E GUARDA-VOLUMES

Descanso e 
Guarda-Volume

LAYOUT PARA TODOS OS PORTES:

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento em 
Guichês

Sala do Gestor

Convocação, Captação e 
Administração de Vagas

Sala do psicólogo
Ações de 

Empreendedorismo



DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Atividades: espaço para armazenar materiais de limpeza e tanque.
Características do espaço físico:
Área mínima: 2,16m²
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Porcelanato, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber pintura em cinza claro e azulejos na parede
do tanque.
Teto: O forro deve ser mineral. Deverá contar com iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter 80cm, na cor branca.
Mobiliário: tanque e armário para guardar produtos de limpeza.
Condicionantes:
-Funcionar em sala fechada, necessita de luz natural.
-Ventilação natural;
-Iluminação: 200 lux.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com a
Arquitetura da Marca.



DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Depósito de 
Material de 

Limpeza

LAYOUT PARA TODOS OS PORTES:

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Atendimento em 
Guichês

Sala do Gestor

Convocação, Captação e 
Administração de Vagas

Sala do psicólogo
Ações de 

Empreendedorismo



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Atividades: espaço para necessidades fisiológicas. Demanda limpeza
constante.
Características do espaço físico:
Área mínima: I.S.Pessoa com Deficiência = 2,55m²

I.S. uma cabine =1,65m²
I.S. duas cabines = 6,10m²
I.S. três cabines = 8,04m²

Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: Cerâmico, Antiderrapante, PEI 5, na cor cinza.
Paredes: As paredes devem receber azulejos do piso ao teto na cor
cinza. As divisórias das cabines deverão ser brancas.
Teto: O forro deve ser mineral. Deverá prever iluminação geral.
Porta: A porta deverá ter:

I.S.Pessoa com Deficiência = 80cm, na cor branca de
acordo com NBR 9050.

I.S. uma cabine =70cm, na cor branca.
I.S. duas cabines = 80cm, na cor branca.
I.S. três cabines = 80cm, na cor branca.

Mobiliário:
I.S.Pessoa com Deficiência = as peças sanitárias, barras de
apoio e assessórios deverão seguir a NBR 9050 e ser na cor
branca.
I.S. uma cabine = as peças sanitárias deverão ser na cor

branca, os assesórios em peças metálicas e deverão seguir
padrão.
I.S. duas cabines = as peças sanitárias deverão ser na cor

branca, os assesórios em peças metálicas e deverão seguir
padrão.
I.S. três cabines = as peças sanitárias deverão ser na cor

branca, os assesórios em peças metálicas e deverão seguir
padrão.

Condicionantes:
- Funcionar em sala fechada.

- Iluminação: 200 lux.
- Ventilação preferencialmente natural, caso seja inviável utilizar sistemas
de ventilação forçada.
-Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas
com corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o
piso não for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.
- Deverá contar com placa de identificação padronizadas de acordo com
a Arquitetura da Marca.



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

RELAÇÃO FUNCIONAL:

Relação com todas as áreas Instalações 
Sanitárias

LAYOUT INSTALAÇÃO SANITÁRIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LAYOUT INSTALAÇÃO SANITÁRIA FEMININA E MASCULINA – UMA CABINE:

LAYOUT INSTALAÇÃO SANITÁRIA FEMININA E MASCULINA – DUAS CABINES:



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LAYOUT INSTALAÇÃO SANITÁRIA FEMININA E MASCULINA – TRÊS CABINES:



ESTACIONAMENTO E BICICLETÁRIO

ESTACIONAMENTO E BICICLETÁRIO

Atividades: espaço para estacionamento de veículos oficiais ou público.
Espaço para bicicletas do público e funcionários.
Características do espaço físico:
Área mínima: Vaga comum: seguir decreto municipal;

Vaga PCD: seguir decreto municipal e NBR9050;
Bicicletário: 2m²

Caso a área seja coberta:
Pé-direito mínimo: ver legislação municipal.
Piso: concreto, Antiderrapante.
Paredes:
Teto: O forro deve ser mineral. Deverá prever iluminação geral.
Condicionantes:
- Funcionar em sala fechada.

- Iluminação: 200 lux.
- Ventilação preferencialmente natural, caso seja inviável utilizar sistemas
de ventilação forçada.
- Deverá contar com acessibilidade a cadeirantes, por meio de rampas
com corrimão e piso antiderrapente ou plataformas elevatórias quando o
piso não for nivelado ou se encontrar em outro pavimento.

Estacionamento
ou Bicicletário

Entrada Pública
Entrada de 

Serviço

RELAÇÃO FUNCIONAL:

LAYOUT MÓDULO BICICLETÁRIO:



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO - MOBILIÁRIO

Guichê:

Cor: branco fosco.
Dimensão: 120x70cm

Autoatendimento:

Cor: branco fosco.

Dimensão: 90X60cm



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO - MOBILIÁRIO

Mesa “L”: em mdf.

Cor: branco fosco.
Dimensão: 150x150cm

Mesa Reta: em mdf.

Cor: branco fosco.
Dimensão: 75cm altura x 120cm
largura x 70cm profundidade

Mesa de Reunião: em mdf, 
estrutura metálica.
Cor: branco fosco
Dimensão: 75cm altura x
120cm diâmetro do tampo.

Gaveteiro: em mdf.

Cor: branco fosco.
Dimensão: 70cm altura x 40cm
largura x 60cm profundidade



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO - MOBILIÁRIO

Cadeira público: Cadeira aço

carbono, pintura epóxi, assento

polipropileno

Cor: preta.
Dimensão: 87cm altura x 43cm
largura x 53cm profundidade

Cadeira sala de treinamento: Carteira 
universitária , com porta livros, assento 
e encosto polipropileno. Prancheta 
fórmica.

Cor: preta.
Dimensão: 87cm altura x 52cm largura
x 79cm profundidade

Cadeira servidor: cadeira giratória,

couro ecológico, ergonomia

conforme NR17.

Cor: preta.
Dimensão: conforme NR17

Armário: em mdf.

Cor: branco fosco.
Dimensão:100cm altura x 100cm
largura x 60cm profundidade



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO – MATERIAIS DE ACABAMENTO

MATERIAIS DE ACABAMENTO:

Forro Mineral: Utilizado em toda agência.

Cor: branca
Características: Melhor desempenho acústico e
refletância luminosa; Proteção que impede a
deformação dos painéis; Pintura que inibe o
aparecimento de mofo, fungos e bactérias; forros
com alto conteúdo de material reciclado.

Dimensão: 60x60cm – modulado.

Piso Porcelanato: Utilizado em toda agência.

Cor: Cinza
Características: Antiderrapante; Não deforma;
Simples de limpar e manter.

Dimensão: 60x60cm

Luminária – plafon de embutir: Utilizado em toda

agência.

Cor: Branca com acrílico fosco.
Dimensão: 60x60cm

Parede Porcelanato: Utilizado nas áreas

molhadas.

Cor: Cinza
Características: polido, Não deforma; Simples de
limpar e manter.

Dimensão: 30x60cm

Cortina Rolô

Cor: Branca Dimensão: de acordo com a janela.



RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO – MATERIAIS DE ACABAMENTO

Pintura Externa: Usada em toda agência.

Cor: Branco
Características: Utilizar tinta anti pichação;
autolimpante (com a água da chuva); resistente
a solventes, óleos, graxas, cloro, chuvas ácidas,
riscos, canetas, pincel atômico, giz de cera, raios
UV etc.

Pintura Interna: Utilizado em toda agência.

Cor: Azul - Era do Gelo 96BG 77/076 Coral ou

similar.
Características: Utilizar tinta látex PVA; solúvel
em água; fácil limpeza; seca rapidamente e tem
pouco odor.

Divisórias em Drywall: Usada para subdividir os

espaços, associado ao uso de visores.

Cor: pintura azul interna
Características: Resistente ao fogo, proporciona
isolamento térmico e isolamento acútico por
meio de mantas de lã de rocha ou vidro, fácil
acabamento.

Pintura Interna: Utilizado em toda agência.

Cor: Azul - Era do Gelo 96BG 77/076 Coral ou

similar.
Características: Utilizar tinta látex PVA; solúvel
em água; fácil limpeza; seca rapidamente e tem
pouco odor.




