DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA COMO CONSTA NO
PCCTAE

Art. 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante,
respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito
Profissional.
§ 1o Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação,
no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de
certificação em Programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o
ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de
18 (dezoito) meses, nos termos da tabela constante do Anexo III desta Lei.
§ 2o Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento
imediatamente subseqüente, 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.
§ 3o O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação Profissional será
posicionado no nível de capacitação subseqüente, no mesmo nível de classificação,
em padrão de vencimento na mesma posição relativa a que ocupava anteriormente,
mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de
capacitação.
§ 4o No cumprimento dos critérios estabelecidos no Anexo III, é permitido o somatório
de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível
de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu à exigência para
progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com
carga horária inferior a 20 (vinte) horas-aula. (Redação dada pela Lei nº 12.772, de
2012)
§ 5o A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará
mudança de nível de classificação.
§ 6o Para fins de aplicação do disposto no § 1o deste artigo aos servidores titulares de
cargos de Nível de Classificação E, a conclusão, com aproveitamento, na condição de
aluno regular, de disciplinas isoladas, que tenham relação direta com as atividades
inerentes ao cargo do servidor, em cursos de Mestrado e Doutorado reconhecidos
pelo Ministério da Educação - MEC, desde que devidamente comprovada, poderá ser
considerada como certificação em Programa de Capacitação para fins de Progressão
por Capacitação Profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da
Educação. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
§ 7o A liberação do servidor para a realização de cursos de Mestrado e Doutorado
está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. (Incluído pela
Lei nº 11,784, de 2008) § 8o Os critérios básicos para a liberação a que se refere o §
7o deste artigo serão estabelecidos em Portaria conjunta dos Ministros de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. (Incluído pela Lei nº 11,784, de
2008)
Art. 10-A. A

partir de 1o de maio de 2008, o interstício para Progressão por Mérito Profissional na
Carreira, de que trata o § 2º do art. 10 desta Lei, passa a ser de 18 (dezoito) meses de
efetivo exercício. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)
Parágrafo único. Na contagem do interstício necessário à Progressão por Mérito
Profissional de que trata o caput deste artigo, será aproveitado o tempo computado
desde a última progressão. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

