
TUTORIAL EXPERIMENTAL PARA AUXILIAR OS DOCENTES NOS PROCESSOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ELABORADO POR 
ELIANO MEMBRO DA CPPD.CAM 

Página 1 de 8 
ESSilva tutorial 2 - 28/06/2020 

 

Prezada(o) Docente, 

 

Após a coleta dos documentos internos, ANEXOS CPPD.CAM, seu processo irá tramita nas 

unidades do SEI da CPPD.CAM, DGP-COAC.REI, DGP-COCAD.REI e CPPD.REI. Este tutorial foi 

elaborado com algumas orientações para auxilia-lá(ó) na montagem do processo de progressão 

funcional que terá tramite na CPPD.CAM, DGP-COAC.REI, DGP-COCAD.REI e CPPD.REI. O tutorial 

está dividido em cinco etapas, organizada da seguinte forma: (1) Processo SEI; (2) Formulário 

CPPD; (3) Organização documentos comprobatórios; (4) Único arquivo dos documentos 

comprobatórios; (5) Processo anexado; (6) Início tramite Unidades 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 
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1. Processo SEI 

 

1.1. Iniciar Processo SEI 

 

Inicialmente selecione em Escolha o Tipo do Processo a opção 

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE. Preencha a tela conforme a 

figura abaixo. 

 
 

1.2 Incluir documento 

 

Inclua o documento de RDV e preencha a primeira tela conforme a 

figura abaixo. Após preencher a RDV deve assina-lá. 
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Na RDV no campo 2. ASSUNTO preencha assim: Progressão Funcional 

de Mudança de Classe Dx Nível N0y para DzN0k. 

 

 

2. Formulário CPPD 

 

2.1 Incluindo documento 

 

O documento que deverá incluir após a RDV é o formulário referente 

ao ano da progressão pleiteada e da sua categoria. Selecione então uma 

das opções em Escolha o Tipo de Documento: (a) CPPD – PROGRESSÃO 

DOCENTE – Res. 2010 – Prof. EBTT; (b) CPPD – PROGRESSÃO 

DOCENTE – Res. 2014 – prof EBTT; (c) CPPD – PROGRESSÃO 

DOCENTE – MS; (d) CPPD – PROGRESSÃO DOCENTE – MS – 

ASSOCIADO; (e) CPPD – PROGRESSÃO DOCENTE. Neste tutorial 

iremos utilizar a opção B, veja os passos nas figuras abaixo. 

 

 
 

 

 
 

 

Clicar se este símbolo aparecer. 

Se este símbolo aparecer, procure pela opção da 

CPPD que melhor lhe atende. 
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2.2 Preenchimento da avaliação de desempenho docente 

resolução/consup 

 

O formulário deverá ser preenchido seguindo os passos: 

I. Dados do servidor, interstício e mudança classe/nível. 

II. Nomes dos servidores do quadro 1.1.1 à 1.;1.3, conforme figura 

abaixo. Com os dados do processo referente aos anexos da 

CPPD.CAM preencha também os dados referente as pontuações. 

 
III. Itens de 1.2.1 à 1.2.3 repita o procedimento do passo II. 
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IV. Item 1.4.1 Avaliação pelo Discente: preencha conforme figura 

abaixo. 

 
V. Item 1.4.2 Auto-Avaliação: preencha conforme figura abaixo. 

 
VI. Item 9 Total de pontos acançados – colocar nome de servidor 

conforme figura abaixo. 

 
 

 

3. Organização documentos comprobatórios 

 

A organização do processo de progressão é muito importante, para que 

tenha um processo organizado siga os passos a seguir. 

 

3.1 Abra o arquivo em word denominado de 

Barema_Resolucao_CONSUPE-2014.doc, a tabela de pontuação 

contém 5 itens e vários subítens; 

3.2 Preencha a tabela com a pontuação correspondente a cada um dos 

subítens, veja um exemplo na figura abaixo, a pontuação do exemplo 

está em negrito e vermelho somente para chamar a atençao. 

2.2 Produções --- --- 

2.2.1 
Registro de patentes ou similares 
(considerar somente registros de proteção de direitos autorais 

devidamente efetivados junto aos órgãos oficiais competentes) 

10 0 

2.2.2 
Publicação em periódico indexado 
(periódicos com registro ISSN e Qualis/CAPES – 02 pontos/artigo) 

10 4 

2.2.3 Publicação de livro ou capítulo de livro 10 2 
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(publicação com registro ISBN e corpo editorial – 02 pts/capítulo e 05 

pts/livro) 

2.2.4 Publicação de livro sem corpo editorial 
(publicações com registro ISBN – 02 pontos/livro) 

4 0 

 

3.3 Para separar os documentos de cada um dos itens, deverá colocar 

uma folha separatória com a informação comprobatória do item 

pontuado, siga a sequência da tabela. Para ilustrar melhor, daremos 

um exemplo em que o servidor pontuou para o item 1 nos seguintes 

sub itens 1.1.1; 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.1, ver figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Único arquivo dos documentos comprobatório 

 

Todos os documentos devem esta em um único arquivo em pdf que 

deverá ser anexo ao Processo de Progressão Funcional, para isto segue 

algumas sugestões. 

 

4.1 Para converter arquivo word em pdf – com o arquivo word aberto 

selecione arquivo (ou ficheiro), depois salvar como (guardar 

como). 

4.2 Se tiver documentos que não estão scanneados e se não tiver 

scanner poderá baixar um programa para seu celeular. 

4.3 Abra um pasta arquivo intitulada de DOCUMENTOS PROGESSAO 

PDF, nesta pasta coloque os arquivos numerando conforme 

exemplo a seguir. Os documentos referente aos anexos da 

CPPD.CAM não tem necessidade de ser colocado nesta pasta. 

Exemplo nomenclatura e sequência documentos: 01 - Barema (é a 

tabela de pontuação); 02 - Folha de separacao item 1; 03- Item 

1.1.1; 04 – Item 1.1.2; 05 - Folha de separacao item 2; 06 – Item 

2.1.1; 07 – Item 2.2.2; 08 - Folha de separacao item 3; 09 – Item 

3.1.1. 

4.4 Para combinar todos os arquivos em pdf, poderá acessar um site 

de combina arquivos em pdf, veja o seguinte link: 

 

 

Item 1 

Subítens 1.1.1; 1.1.2, 

1.1.3 e 1.4.1 
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https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf, caso prefira poderá 

utilizar outro. 

4.5 Com a documentação em único arquivo pdf, volte ao seu processo 

e selecone o ícone  para gerar documento, selecione a opção 

Externo em Escolha o Tipo do Documento. Preencha o docuemento 

gerado conforme figura abaixo. 

 

 
 

5. Processo anexado 

 

Antes de enviar seu processo de progressão fucnional para a 

CPPD.CAM, deve anexa ao mesmo o processo que utilizou para os 

despachos (documentação dos ANEXOS da CPPD.CAM). Inicialmente 

deve anotar o número do processo SEI gerado, com o número anotado 

volte ao processo de PROGRESSÃO FUNCIONAL e dê um clique no 

ícone  para anexar o processo. Colcoque no campo Processo o 

número anotado e em seguida clique em anexar. A figura abaixao ilustra 

como deve ser antes de clicar em anexar. 

 

https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf
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Ao clicar em Anexar aparecerá a seguinte janela, 

 

 
 

Caso não tenha certeza, clique em cancelar e vá até o processo e 

verifique se todos os documentos estão assinados. A árvore do seu 

processo ficará como a da figura abaixo. 

 
 

 

6. Início tramite nas Unidades SEI 

 

Agora está no momento de enviar seu processo para a CPPD.CAM, 

certifique o Requerimento de Direitos e Vantagens não esteja 

assinado. Após a avaliação pelos membros da CPPD.CAM você será 

comunicado para assinar assim como os outros servidores envolvidos no 

processo. Com toda a documentação assinada deve encaminhar seu 

processo para DGP-COAC.REI, DGP-COCAD.REI e CPPD.REI. 


