
Progressão Funcional Docente A B C

Abrir processo “Pessoal:

progressão funcional

(docente)” no SEI e

preencher conforme

(Anexo 1).

Anexar formulário SEI 

“Pessoal –

Progressão/Promoção/Aceler

ação de Promoção Docente” 

( Anexo 2) e assinar.

Anexar Relatório SEI “Crateús:

Relatório de atividades docente”

(Anexo 3) e preencher conforme

tabela do campus (disponível

para download no site do campus).

Relatórios das avaliações de
desempenho correspondentes
ao interstício mínimo de vinte
e quatro (24) meses referente
ao período da progressão
solicitada (disponível no
SIGAA);

Anexar Comprovantes das 

atividades descritas no 

relatório de atividades de 

preferência na ordem. 

Anexar Portaria formalizando a
alteração da promoção ou
progressão para o nível
imediatamente anterior exigido na
legislação, no caso da primeira
progressão, anexar termo de posse e
ofício de apresentação que substitui a
portaria;
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Anexar Ficha Funcional (Anexo 5)
(SIGPRH - na aba "Documentos",
opção "Formulários", opção "Ficha
Funcional", selecione todos os
tópicos e clique "Gerar Ficha") e
depois anexe Declaração funcional
que encontra-se na mesma aba
“Documentos”, opção “Declarações”,
“declaração funcional”(Anexo 6) .

Anexar tabela do
campus preenchida
(disponível para
download no site do
campus) na aba
documentos.
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Encaminhar o processo para unidade CCRATEUS para que seja
anexada:
• Declaração da Direção atestando o cumprimento de suas

atividades acadêmicas;
• Portaria de nomeação da Comissão de Avaliação Docente;
• Parecer de Avaliação de Progressão Funcional da

Comissão; e
• Ofício de encaminhamento atestando a aprovação da

Progressão pelo departamento/Conselho
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Encaminhar processo
para CPPD após
aprovação do
parecer em reunião
do conselho.
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Anexar declaração

de disciplinas

ministradas (Anexo

7) e relatório da

quantidade de alunos

por disciplinas

(Anexo 8)
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Anexar síntese

contendo a média das

avaliações de

desempenho ( Anexo

3)
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ANEXO IV

Assinatura do Servidor

Nome do Servidor
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