PROGRESSÃO POR MÉRITO
CONCEITO
Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente
subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente
resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de
capacitação.
REQUISITOS BÁSICOS
Cumprir o interstício de 18 meses no cargo e ser aprovado em avaliação de
desempenho.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
I - requerimento de progressão por mérito;
II – formulário de autoavaliação para progressão por mérito;
III – formulário de avaliação da chefia imediata.

PROCEDIMENTO
As avaliações deverão ser preenchidas via SEI/SUAP > documentos eletrônicos,
seguindo os passos abaixo:
Servidor: abrir o Formulário de Avaliação de Progressão por Mérito > marcar a
opção "Auto avaliação" > preencher a avaliação > assinar > solicitar assinatura da chefia e
dirigente máximo da unidade.
Chefia imediata: abrir outro Formulário de Avaliação de Progressão por Mérito >
marcar a opção "Avaliação da chefia imediata" > preencher a avaliação > assinar > solicitar
assinatura do avaliado e do dirigente máximo da unidade.
Servidor: Preencher e assinar o Requerimento de Progressão por Mérito Profissional
disponível no SUAP - Documentos/Processos – Documentos Eletrônicos – Documentos –
Selecionar Adicionar Texto > Preencher: Tipo de documento = Requerimento; Modelo =
Requerimento de Progressão por Mérito Profissional.
Servidor: Instruir processo com o Requerimento de Progressão por Mérito
Profissional, da seguinte forma:

Interessado: nome do servidor solicitante;
Tipo de Processo: Pessoal: Progressão (Quadro Efetivo);
Assunto: Progressão por Mérito
Nível de Acesso: Público;
Setor de Criação: Selecione o setor de lotação.
Clique em salvar para criar o processo. Em seguida, anexe as duas avaliações, e
encaminhe o processo à Gestão de Pessoas.

PASSO
1

QUEM FAZ?
Servidor

PROCEDIMENTO
Realiza a autoavaliação.
Realiza a avaliação da chefia imediata.

2

Chefia Imediata

3

Servidor

Preenche o requerimento de progressão por mérito, anexa as duas
avaliações e encaminha à Gestão de Pessoas.

4

Gestão de Pessoas

Analisa a documentação, elabora a portaria de concessão, registra a
gratificação no siape e solicita ciência do servidor.

5

Servidor

6

Gestão de Pessoas

Dá ciência ao processo.
Finaliza processo.

Observação: O servidor deve ficar sempre atento e acompanhando o andamento do requerimento,
pois, pode ser solicitado alguma alteração e/ou correção por quem for analisar o pedido. Caso a
solicitação seja deferida, o requerimento também retorna para o servidor concluir a solicitação.

INFORMAÇÕES GERAIS
Tabela de vencimentos atual:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



Decreto nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005;
Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008.

