
Prezado(a) Docente,

O seu processo de progressão deverá tramitar pela coordenação de área ou curso, COTEPE,

DIREN antes de chegar a CPPD.CAM. Este tutorial foi elaborado com algumas orientações para

auxilia-lá(ó) na montagem do processo de progressão funcional, tem objetivo exclusivo de

tratar dos documentos ANEXOS da CPPD.CAM, ou seja, da documentação interna apenas. O

tutorial está dividido em cinco etapas, organzada da seguinte forma: (1) Interstício; (2)

Download anexos CPPD.CAM; (3) Preenchimento dos anexos CPPD.CAM; (4) Iniciar processo

SEI; (5) Bloco de assinatura e envio processo SEI. Se não tiver pontuação no barema que

corresponda a alguma das etapas basta desconsiderar e ir para próxima. Leia com atenção e

qualquer dúvida pode solicitar auxílio através do e-mail ccp.cam@ifba.edu.br.

Atenciosamente,

Eliano S. da Silva

Membro da CPPD.CAM

Gestão 18/05/2020 a 18/05/2021

Portaria Nº 30 de 18 de Maio de 2020

mailto:ccp.cam@ifba.edu.br


1. Interstício

Se não souber ou tiver certeza do seu interstício para progressão

funcional, siga as etapas de 1.1 à 1.6. Caso saiba do interstício

gentileza ir para etapa 2.

1.1 Iniciar Processo SEI do tipo CONSULTA.

1.2 Preenchimento

1.3 Inserir documento - RDV.



Preencha conforme figura abaixo.

1.4 Preencher e assinar RDV



1.5 Gerar documento DGP-COAC.REI – em Escolha o Tipo de

Documento selecionar DESPACHO

1.6 Texto do despacho

OBSERVAÇÕES:

1ª) Assinar o despacho;

2ª) Após a conclusão da ETAPA 1 enviar para DGP-COCAC.REI.

2. Download anexos CPPD.CAM

Baixar os anexos referente Documentos CPPD Local Resolução/CONSUP nº

193 DE 04/12/2014. Disponível em:



https://portal.ifba.edu.br/dgcom/camacari/acesso-a-informacao/acesso-a-

informacao/acesso-a-informacao-2020/acesso-a-informacao-2020

3. Preenchimento dos anexos da CPPD.CAM

Preencher os arquivos colocando o nome e siape dos servidores que

devem assinar e preencher os documentos.

4. Iniciar processo SEI

Nesta etapa irá iniciar processo para colocar as informações da etapa

3 pois, o processo de progressão é todo online e as assinaturas dos

servidores envolvidos devem ser digital.

4.1 Iniciar Processo - tipo CONSULTA

4.2 Gerar documento

Gere  o  documento  do  tipo REQUERIMENTO DE DIREITOS E

VANTAGENS, preencha conforme figura abaixo e logo após assine.

https://portal.ifba.edu.br/dgcom/camacari/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao-2020/acesso-a-informacao-2020
https://portal.ifba.edu.br/dgcom/camacari/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao-2020/acesso-a-informacao-2020




4.3 Gerar documento DIREN

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.

Figura 4.3 a – Tela Gerar Documentos

Após clicar em Confirmar Dados irá aparecer a seguite tela:

Figura 4.3 b – Tela despacho



Agora abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_01_DIREN_A1_A7_A9. Com o arquivo aberto pressione

e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora pressione a tecla T.

Estes comandos irão selecionar todo o texto contido no referido

arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole no despacho que

está aberto. Após colar o texto no documento, salve e retorne ao

início do processo para isto clique no número do processo aberto.

4.4 Gerar documento DIREN, Coordenação de área/curso

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.

Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_02_DIREN_Coord_Area_Curso_A2. Com o arquivo

aberto pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora

pressione a tecla T. Estes comandos irão selecionar todo o texto

contido no referido arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole

no despacho que está aberto. Após colar o texto no documento, salve

e retorne ao início do processo para isto clique no número do

processo aberto.



4.5 Gerar documento Coordenação de área/curso e COTEPE

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.

Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_03_Coord_Area_Curso_COTEPE_A3. Com o arquivo

aberto pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora

pressione a tecla T. Estes comandos irão selecionar todo o texto

contido no referido arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole

no despacho que está aberto. Após colar o texto no documento, salve

e retorne ao início do processo para isto clique no número do

processo aberto.

4.6 Gerar documento Coordenação de área/curso

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.



Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_04_Coord_Area_Curso_A4_A5_A6. Com o arquivo

aberto pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora

pressione a tecla T. Estes comandos irão selecionar todo o texto

contido no referido arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole

no despacho que está aberto. Após colar o texto no documento, salve

e retorne ao início do processo para isto clique no número do

processo aberto.

4.7 Gerar documento Coordenação de área/curso e Coordenação

Biblioteca

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.



Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_05_Coord_Area_Curso_Bibliot_A8a_A8b. Com o

arquivo aberto pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl,

agora pressione a tecla T. Estes comandos irão selecionar todo o

texto contido no referido arquivo. Com todo texto selecionado copie

e cole no despacho que está aberto. Após colar o texto no documento,

salve e retorne ao início do processo para isto clique no número do

processo aberto.

4.8 Gerar documento Coordenação de Pesquisa, Pós Graduação e

inovação

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.



Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_06_CoordPesquisa_A10._A11. Com o arquivo aberto

pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora pressione a

tecla

T. Estes comandos irão selecionar todo o texto contido no referido

arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole no despacho que

está aberto. Após colar o texto no documento, salve e retorne ao

início do processo para isto clique no número do processo aberto.

4.9 Gerar documento Coordenação da Licenciatura em Matemática

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.



Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_07_LicMat_A12. Com o arquivo aberto pressione e

mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora pressione a tecla T. Estes

comandos irão selecionar todo o texto contido no referido arquivo.

Com todo texto selecionado copie e cole no despacho que está aberto.

Após colar o texto no documento, salve e retorne ao início do

processo para isto clique no número do processo aberto.

4.10 Gerar documento Coordenação Extensão

Em Escolha o Tipo de Documento selecionar DESPACHO. Preencha

conforme figura abaixo.



Clique em Confirmar Dados. abra o arquivo em word denominado de

DESPACHO_08_Coord_Extensao_A13_A14_A15. Com o arquivo

aberto pressione e mantenha pressionado a tecla Ctrl, agora

pressione a tecla T. Estes comandos irão selecionar todo o texto

contido np referido arquivo. Com todo texto selecionado copie e cole

no despacho que está aberto. Após colar o texto no documento, salve

e retorne ao início do processo para isto clique no número do

processo aberto.

4.11 EDITANDO A RDV

Após finalizar as etapas clique no número de seu processo, verifique

se ficou como a figura abaixo.



Figura 5.a – Árvores do processo

Observe que abaixo do número de seu processo consta RDV e a

sequência dos despachos. Anote os números dos despachos e para

quem deve ser encaminhado conforme a Figura 5.b. Clique em

Requerimento de Direitos e Vantagens. Para editar a RDV clique no

ícone , preencha conforme indicado no campo da RDV indicado

por 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO ASSUNTO.



Segue texto para colocar na RDV.

1. DESPACHO NÚMERO xx DA DIREÇÃO DE ENSINO REFERENTE

AOS ANEXOS DA CPPD.CAM DE NÚMEROS 1, 7 E 9. GENTILEZA

PREENCHER E ASSINAR.

2. DESPACHO NÚMERO xx DA DIREÇÃO DE ENSINO E

COORDENAÇÃO DE ÁREA/CURSO REFERENTE AO ANEXO DA

CPPD.CAM DE NÚMEROS 2. GENTILEZA PREENCHER E NÃO

ASSINAR, O MESMO SERÁ ENCAMINHADO PARA ASSINATURA

QUANDO FOR PREENCHIDO PELOS SERVIDORES

RESPONSÁVEIS.

3. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE ÁREA/CURSO E

COTEP REFERENTE AO ANEXO DA CPPD.CAM DE NÚMERO 3.

GENTILEZA PREENCHER E ASSINAR. GENTILEZA PREENCHER E

NÃO ASSINAR, O MESMO SERÁ ENCAMINHADO PARA

ASSINATURA QUANDO FOR PREENCHIDO PELOS SERVIDORES

RESPONSÁVEIS.

4. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE ÁREA/CURSO

REFERENTE AO ANEXO DA CPPD.CAM DE NÚMERO 4. GENTILEZA

PREENCHER E ASSINAR.

5. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE ÁREA/CURSO E

COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA REFERENTE AOS ANEXOS DA

CPPD.CAM DE NÚMEROS 8A E 8B. GENTILEZA PREENCHER E

ASSINAR. GENTILEZA PREENCHER E NÃO ASSINAR, O MESMO

SERÁ ENCAMINHADO PARA ASSINATURA QUANDO FOR

PREENCHIDO PELOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS.

6. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA,

PÓS GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO REFERENTE AOS ANEXOS DA



CPPD.CAM DE NÚMEROS 10 E 11. GENTILEZA PREENCHER E

ASSINAR. GENTILEZA PREENCHER E NÃO ASSINAR, O MESMO

SERÁ ENCAMINHADO PARA ASSINATURA QUANDO FOR

PREENCHIDO PELOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS.

7. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA

EM MATEMÁTICA REFERENTE AO ANEXO DA CPPD.CAM DE

NÚMERO 12. GENTILEZA PREENCHER E ASSINAR. GENTILEZA

PREENCHER E NÃO ASSINAR, O MESMO SERÁ ENCAMINHADO

PARA ASSINATURA QUANDO FOR PREENCHIDO PELOS

SERVIDORES RESPONSÁVEIS.

8. DESPACHO NÚMERO xx DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

REFERENTE AOS ANEXOS DA CPPD.CAM DE NÚMEROS 13, 14 E

15. GENTILEZA PREENCHER E ASSINAR. GENTILEZA PREENCHER

E NÃO ASSINAR, O MESMO SERÁ ENCAMINHADO PARA

ASSINATURA QUANDO FOR PREENCHIDO PELOS SERVIDORES

RESPONSÁVEIS.

5. Bloco de assinatura e envio do processo SEI

Antes de enviar seu processo é necessário a criação de um BLOCO DE

ASSINATURAS, com os documentos para cada unidade do SEI que o

processo irá tramitar. Para facilitar crie um BLOCO DE

ASSINATURAS único para para DIREN, COTEP, COORDENAÇÃO

DE

CURSO (se for pontuar neste item), COORDENAÇÃO DE

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA (se for pontuar neste item),

COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

(se for pontuar neste item), COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA (se

for pontuar neste item) E COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO.

Como exemplo segue orientações para criação e inclusão do BLOCO

DE ASSINATURA, para simplificar o processo iremos colocar apenas

duas Unidades do SEI a DIREN e a COTEPE.



Selecione os documentos que necessitam de assinatura, no exemplo iremos

marcar apenas os que necessitam da DIREN e COTEPE.



Clique em incluir, verifique se aparece a tela abaixo. Caso não aparece repita

o procedimento.

Antes de enviar o processo deve clicar no ícone , que fica no canto

superior direito. No canto superior esquerdo clique em Bloco de Assinatura,

veja figura.

Após clicar em Bloco de Assinatura irá aparecer uma nova tela, ver figura

abaixo, procure em Descrição o texto que corresponde ao bloco de



assinatura



que criou quando encontrar clique no ícone para disponibilizar os

documentos marcados anteriormente.

Com este procedimento realizado, volte ao seu processo e envie para as

Unidades dos servidores que necessitam de assinatura. É importante

verificar as observações em cada setor para isto veja a RDV, no SEI quando

editamos um documento e assinamos o conteúdo fica travado, caso precise

editar novamente e alterar algo no documento a assinatura acaba expirando

e deve assinar novamente o documento.


