
 

Documento Orientador Interno do Campus Jacobina para os 
procedimentos de solicitações de Progressões Docentes 

 

Prezados,  

Está completando o interstício de dois anos de muitos servidores que 
chegaram ao nosso campus devido anomeações do último concurso 
docente em vigência. Com isso, chegarão às respectivas coordenações e 
Direção de Ensino solicitações de avaliações locais de progressões 
docentes, para posterior encaminhamento de instruções para a COAC, 
avaliação pela CPPD e homologação pela Reitoria. 

Buscando divulgar os procedimentos adequados para os docentes e 
suas respectivas chefias, a DE elaborou este documento com breves 
orientações para sanar possíveis dúvidas dos docentes, possibilitando, 
assim, agilizar os procedimentos de avaliação quando de posse pelos 
Coordenadores. 

Esta avaliação pode ser feita a qualquer momento, desde que já tenha 
sido cumprido o interstício de 24 meses desde a última solicitação. 

O período a ser avaliado, assim como os documentos comprobatórios, 
devem estar dentro do interstício de 24 meses em avaliação, após a 
posse e exercício das atividades no IFBA, podendo o docente consultar a 
real data em seu perfil no Suap ou no Sigac. 

O processo deve ser criado pelo docente, assim como a busca por todas 
as orientações, junto às Coordenações e DE. É um processo de 
interesse particular do docente e cabe a ele avaliar o barema, 
verificando se atende à pontuação mínima de 60 pontos para iniciar o 
procedimento de progressão. 

A Reitoria viabilizou a disponibilização do formulário no SEI para 
facilitar o preenchimento e coleta de assinaturas. 

Segue abaixo os procedimentos:  

1º PASSO - Iniciar Processo - Progressão Funcional Docente; 



2º PASSO - Preencher Requerimento de Direitos e Vantagens - RDV, 
com informações do servidor; 

3º PASSO - Incluir e preencher itens 1.4.2 formulário SEI - 
FORMULARIO CPPD – PROGRESSÃO DOCENTE – Res. 2014 – Prof. 
EBTT, assim como espaços onde necessita nome do requerente; 

4º PASSO - Disponibilizar esse documento em bloco de assinatura 
para a Coordenação, DE e posteriormente para comissão de 
avaliação formada pela DE; 

5º PASSO - Inserir documento EXTERNO, em arquivo único PDF, 
com documentos comprobatórios (identificar em cada documento o 
item correspondente do barema); 

6º PASSO - Aguardar assinaturas das respectivas chefias, despacho 
e assinaturas da comissão no formulário (Passo 3); 

7º PASSO - Assinar documentos e formulário do passo 3; 

8º - Enviar documento para unidade SEI DGP-COAC.REI. 

Um tutorial elaborado pela DGTI e CPPD encontra-se disponível 
neste link  

O docente será o responsável por levantar todos os documentos datados 
dentro do interstício solicitado, devendo solicitar a qualquer servidor 
uma declaração, via SEI, de atesto de confere com original de 
documentos externos à instituição. Esta declaração deve fazer parte do 
processo e não do barema. Caso o servidor a assinar a declaração não 
seja do mesmo setor do SEI, o docente deve disponibilizar bloco de 
assinatura para este documento. 

No item 1.1.1 deve ser apresentado o original e a cópia dos horários 
assinados e entregues em cada início de período letivo, para posterior 
média de carga horária semanal do interstício e multiplicação pelo 
respectivo fator de ajuste de acordo com o regime de trabalho. 

O docente deve solicitar as declarações via SEI junto à DE - itens 1.1.2, 
1.1.3, 1.3.1 e 1.3.3 - e coordenações - itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, em 
processo SEI distinto do processo de progressão. Elas serão emitidas e 
assinadas no SEI de acordo com as evidências referenciadas no barema 
constante na seção documentos no site da CPPD - IFBA e documentos 
de controle das coordenações e DE, tais como listas de presença e atas. 

No item 1.3.3 será considerado todo o período em que o servidor atuou 
como docente no IFBA, independentemente do interstício. 



A CPA do IFBA ainda não regulamentou documentos para validar o 
disposto no item 1.4.1. Portanto não haverá pontuação nesse item 
enquanto não sair os procedimentos ou instrumentos de avaliação. 

O item 1.4.2 é uma autoavaliação, na qual o docente deve apresentar 
texto informando o porquê merece receber a pontuação nesse item, 
geralmente descrevendo as responsabilidades e atividades 
desenvolvidas no interstício. 

Nos demais itens, cada pontuação deve seguir o barema, apresentando 
documentos e suas respectivas cópias conferidas dentro do interstício 
solicitado de progressão. 

Após a entrega desses documentos identificados (exemplo: item x.x.x, 
devendo estar escrito na parte superior do documento) e seguindo a 
ordem do barema à DE, esta formará comissão de avaliação, que terá 
prazo de até 5 dias úteis para a finalização da avaliação.  

A comissão deverá preencher o FORMULARIO CPPD – PROGRESSÃO 
DOCENTE – Res. 2014 – Prof. EBTT – com a pontuação observada nos 
documentos apresentados e emitir parecer/observações quando 
necessário.   

A DE solicitará a emissão de portaria dos avaliadores ao término da 
avaliação, atendendo ao que preconiza a CPPD. Pelo menos um dos 
membros avaliadores deve apresentar nível/classe superior ao do 
docente em avaliação. 

Caso apresente pendência ou inconsistência sinalizados pela equipe 
avaliadora, o documento será devolvido ao docente para saná-las e 
retornará para avaliação após as correções, sendo considerado novo 
prazo de até 5 dias úteis para resposta. 

Os demais trâmites devem ser acompanhados pelos docentes no 
processo SEI aberto, assim como requerimentos e solicitações junto aos 
demais setores da Reitoria.  

 

 

 

 

 


