
RESOLUCAO N.” 964, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013 

Dispoe sobre periodo de transicăo para aplicacăo 

da Lei 12.772/2012 quanto aos procedimentos 

para avaliacăo de desempenho, progressăo 
funcional por  desempenho academico, 
promogâăo, aceleracăo da promocâăo e retribuicăo 

por titulacâo dos servidores docentes do IFSP. 

O PRESIDENTE EM EXERCICIO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAGĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO - IFSP, 

no uso das atribuicăes legais e regimentais que lhe săo conferidas e 

CONSIDERANDO: 

| — que as Instituicses Federais de Ensino dispăem de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira. didâtico-pedagogica e disciplinar, prevista na Lei n” 11.892/2008; 

II — que a Avaliacăo de Desempenho, al&m de ser um procedimento pelo qual o servidor 

& submetido para fins de progressăo e promocăo, consiste num processo de mensuracăo 

e acompanhamento do servidor no exercicio das atribuicâes do seu cargo, possibilitando 

o desencadeamento de acdes que permitam o desenvolvimento e o aprimoramento das 
competencias necessârias ao bom desempenho de suas funcăes; 

III — que a aprovaţâo em avaliacăo de desempenho individual consta como requisito legal 

a ser observado para anâlise e aquisicăo de direito ă progressâo funcional e para promocăo 

na carreira docente: 

IV — que a Lei 12.772/2012, em seu artigo 14, estabeleceu que o desenvolvimento na 

Carreira de Magisterio do Ensino Bâăsico, T&cnico e Tecnoldgico ocorrerâ mediante 
progressăo funcional e promocăo, sendo que a progressăo se dă com a passagem do 

servidor para o nivel de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, 

e a promocăo ocorre com a passagem do servidor do ultimo nivel de uma classe para o 
nivel inicial da classe subsequente, na forma da citada Lei; 

V — que a primeira progressâo far-se-ă observando o intersticio de 18 (dezoito) meses e a 

primeira promogcăo o intersticio de 24 (vinte e quatro) meses, e que os servidores cuja 

maior parte do intersticio tenha se dado sob a sgide da Lei 11.784/2008 deverăo ser 

avaliados de acordo com as regras e criterios propostos neste regulamento; 

VI - a decisâăo do Conselho Superior na reuniăo do dia 03 de setembro de 2013,



RESOLVE: 

Art. 1*. Determinar, na forma deste Regulamento, apos anâlise individual de cada caso e 

ate que seja emitido ato posterior de regulamentacăo, que a efetiva progressâo funcional 

e promocăo dos servidores da Carreira de Magisterio do Ensino Bâsico, Tecnico e 
Tecnol6gico no IFSP serâo realizadas utilizando criterios e procedimentos de avaliacăo 
instituidos pela CPPD anteriormente ă Lei 12.772/2012, observadas as condices abaixo: 

$ 1*. A progressăo na Carreira de Magisterio do Ensino Băsico, Tecnico e Tecnologico 
ocorreră com base nos criterios gerais estabelecidos na Lei 12.772/2012 e observară. 
cumulativamente: 

|. o cumprimento do intersticio de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercicio 
em cada nivel; 

II. a aprovacăo em avaliacăo de desempenho individual. 

Ş 2*. Aos servidores que, na data de 1* de marco de 2013, ocupavam cargos da Carreira 

de Magisterio do Ensino Bâsico, Tscnico e Tecnologico do Plano de Carreiras e cargos 
de Magisterio Federal, seră aplicado, somente para a primeira progressăo a ser efetivada 

sob a cgide da Lei 12.772/2012, o intersticio de 18 (dezoito) meses, sendo que esse 
intersticio nâo seră, em nenhuma hipotese, utilizado para outras progressâes ou para 

beneticios aplicados a servidores ingressos na Carreira apos a data de 1* de marco de 
2013. 

Ş 3%. A promocâo ocorreră quando observado o intersticio minimo de 24 (vinte e 

quatro) meses no ultimo nivel de cada Classe antecedente ăquela para a qual se dară a 

promogâo e, ainda, quando observadas as seguintes condicăes: 
|.  ParaaClasse DII: ser aprovado em processo de avaliacăo de desempenho; 

II.  Paraa Classe DIII: ser aprovado em processo de avaliacăo de desempenho; 

III.  Paraa Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliacăo de desempenho; 
IV.  Paraa Classe Titular: 

a) possuir o titulo de doutor; 

b) ser aprovado em processo de avaliacăo de desempenho; 

c) lograr aprovacăo de memorial que deveră considerar as atividades de ensino, 
pesquisa, extensăo, gestăo academica e producăo profissional relevante, ou de defesa 
de tese acadâmica inedita. 

Art, 29. Concorrerăo a processo de aceleracăo da promocâăo os docentes aprovados no 

estăgio probatorio do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de titulacăo: 
|. De qualquer nivel da Classe D 1 para o nivel 1 da classe D II, pela apresentacăo 

de titulo de especialista; 
II. De qualquer nivel das Classes Dle D II para o nivel 1 da classe D III, pela 

apresentaţăo de titulo de mestre ou doutor. 

Parăgrafo Unico - Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magisterio do 

Ensino Bâsico, Tecnico e Tecnoldgico em 1” de marco de 2013 seră permitida a 
aceleracăo da promocăo ainda que se encontrem em estâgio probatârio no cargo, 

independentemente da data da obtencăo do titulo. 

Art. 3”, O desempenho docente seră avaliado tomando por base os criterios e 
procedimentos vigentes antes da eficâcia da Lei 12.772/2012. [



Art. 4*. O docente somente teră direito ă Progressăo por Desempenho Academico ou ă 
Promocăo, conforme for o caso, se obtiver a pontuacăo final de 50 pontos. 

Art. 5%. A CPPD dară cincia ao professor avaliado que nâo tiver obtido a pontuacăo 
minima para progressăo ou promocăo e estabeleceră um prazo de 15 dias para receber 
documentos que comprovem a possibilidade de pontuagăo extra. 

Art. 6”. A Gestăo de Pessoas, ao receber o memorando da CPPD com o pedido de 

progressăo ou promocăo dos docentes avaliados, tomară as providencias pertinentes. 

Art. 7”. Os casos omissos serăo resolvidos pela Direcăo-Geral do Campus de lotacăo do 
servidor docente, em conjunto com a Gestăo de Pessoas da Reitoria e com o CPPD 

Institucional, em consonância com os dispositivos legais. 

Art. 8%. Este regulamento entra em vigor a partir desta data, podendo ser revisado e/ou 

alterado a qualquer tempo, revogadas disposicâes em contrărio. 

WHISNER FRAGA MAMEDE


