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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

BASE DE CONHECIMENTO

PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO

*Promoção é a passagem do servidor para o nível 1 da classe subsequente.

- Poderá requerer promoção o Professor que tenha:
I - sido aprovado no estágio probatório;
II - cumprido o inters�cio mínimo de 2 (dois) anos no úl�mo nível da classe atual;
- A promoção da Classe C, Nível 4 para a Classe D, Nível 1 somente poderá ser concedida para Professores
com �tulo de Doutor;
- A solicitação da promoção só poderá ser efetuada pelo interessado a par�r dos 90 (noventa) dias
anteriores ao vencimento do inters�cio de dois anos no úl�mo nível da classe atual;
- No caso de a solicitação ocorrer após o vencimento do inters�cio, o professor deverá, no requerimento,
manter ou redefinir, no período de efe�vo exercício no nível, os RADOCs anuais consecu�vos aprovados
até a data da solicitação a serem considerados para a sua avaliação de desempenho acadêmico;
- Os processos de promoção por avaliação de desempenho autuados após o dia 18/08/2017 serão
analisados pela nova resolução. No entanto, os docentes que �veram o inters�cio de dois anos concluído
antes de 18/08/2017 poderão optar pela aplicação da Resolução Consuni nº32/2013. Para tanto, terão
que manifestar no requerimento ou por meio de solicitação anexada ao processo a opção pela Resolução
32/2013;

- Esclarecimentos de dúvidas: Circular 006/2017, de 29/09/2017 (disponível nos sites da CPPD e do DP).

PÚBLICO ALVO

Professores que tenham sido aprovados no estágio probatório e cumprido o inters�cio mínimo de 2(dois)
anos no úl�mo nível da classe atual.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário de solicitação de promoção por avaliação de desempenho(disponível no SEI).

FLUXO DO PROCESSO

Primeiro envio: Departamento do Pessoal

BASE LEGAL

- Lei nº 12.772/2012 e alterações;
- Resolução Consuni 18/2017.
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