
, 

, mediante as condições 

classe para a outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio 
de seleção.
1.2. A promoção será realizada mediante as condições estabelecidas 
neste edital e dependerá da participação do servidor, por meio de inscrição 
voluntária.

1.4. Deverão ser observados todos os casos de impedimento de 
participação na promoção por seleção.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá 
preencher os seguintes requisitos:
2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo 

Complementar nº 46/94.

nº 640/12 e suas alterações.

2.1.2.3. Para os servidores públicos em mandato classista no interstício 

640/12.
2.2. Não poderá concorrer à promoção por seleção o servidor que 

virtude de:

nº 46/94;
2.2.2. Licença para trato de interesses particulares;
2.2.3. Prisão, mediante sentença transitada em julgado;
2.2.4. Afastamento para atividade fora do Poder Executivo Estadual;

3. DAS VAGAS

3.2. O número de vagas de acordo com o orçamento disponível de 

as constantes nas tabelas abaixo:

CARREIRA

II 1 1

II 1 1

II 1 1

II 1 1

II 1 1

representar maior número de vagas, o constante na tabela abaixo:

CARREIRA

II 1

II 1

II 1

II 1

II 1

4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
4.1. Para a pontuação  na promoção por seleção serão considerados 
os critérios abaixo:
4.1.1. Avaliação de desempenho individual;

4.1.3. Atuação não remunerada em comissão, comitê ou conselho;

convênio;

4.2.  Avalição de Desempenho Individual.
4.2.1. Para o processo de promoção por seleção será considerada 

realizadas no interstício promocional.

tenham correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do 

correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em 

correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em 

Estadual ou Federal, validadas quanto à correlação com as atribuições 
do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função 

4.3.2. O limite máximo para a soma da pontuação em capacitação e 

ou realização de cursos datados no período abrangido pelo interstício 
promocional, estabelecido na lei de cada carreira.
4.3.3.1. Os cursos de especialização, mestrado e doutorado realizados 
pelo servidor antes do ingresso na respectiva carreira serão considerados 
somente na primeira promoção, e desde que o conteúdo programático 

de novembro de 2017, que tornou 
público o Relatório de Rotinas 

nos termos do art. 249 da Lei 

Complementar nº 46/94, composta 

pelos servidores relacionados a 

seguir, com o objetivo de apurar 

os fatos relatados nos autos do 

Nunes, matrícula nº 2813998 
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apresente correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou 

Pontuação

Curso adicional ao 
apresentado no ingresso

Comprovante Carreira com 
r e q u i s i t o 
de Ensino 

Carreira com 
r e q u i s i t o 
i n f e r i o r 
ao Ensino 

conclusão

Diploma de 
Licenciatura ou 

20 pontos 30 pontos

Diploma de 40 pontos 60 pontos

Pós graduação lato sensu 
à distância com carga 
horária mínima de 360.

conclusão
30 pontos 30 pontos

Pós graduação lato sensu 
presencial com carga 
horária mínima de 360.

conclusão
30 pontos 30 pontos

Pós graduação strictu Diploma 60 pontos 60 pontos

conclusão

Capacitações e 

duração.
realização

0,1 ponto por 
hora

0,1 ponto por 
hora

4.4.  Atuação não remunerada em comissão, comitê ou conselho.

não remunerada em comissão, comitê ou conselho, que tenha sido 
instituída por lei ou decreto.
4.4.2. O limite máximo para a soma da pontuação em atuação não 

por ano.

atuação permanente em comissão, comitê ou conselho.

abaixo:

Grupo de trabalho
Atuação Pontuação

Permanente
participação

Não Permanente

convênio.

atuações não remuneradas.

da tabela abaixo:

Duração do 
Contrato/Convênio

Atuação Pontuação

Igual ou superior a 
um ano

10 pontos a cada seis meses de 
participação

participação

Inferior a um ano 10 pontos por contrato/convênio

tenha participação efetiva na elaboração e/ou desenvolvimento, desde que 
apresente correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou 

premiação de projetos, que ocorrer durante o interstício promocional.
4.7. O limite máximo para a soma da pontuação em publicação e 

promocional.

Projeto Premiado
Pontuação

30 Pontos

Categoria Pontuação

30 Pontos

20 Pontos

10 Pontos

interstício promocional.

5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
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ou conselho;

projetos;

7.3.

desempate deste edital.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

serão apurados, sucessivamente:
8.1.1.
no interstício promocional.
8.1.2.

8.1.3.
remunerados, no interstício promocional.

artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94.
8.1.6. O maior tempo de serviço na carreira.
9. DOS RECURSOS
9.1.  O servidor poderá interpor os seguintes recursos à Comissão 

do registro de dados funcionais, efetivamente entregue na unidade de 
recursos humanos, mas que o servidor não conseguiu utilizar ao realizar 

9.2. O servidor deverá fazer o recurso por meio do formulário Recurso 

consecutivos, contados do seu recebimento, admitida apenas uma 
prorrogação por igual período.
9.4.  Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O processo de promoção por seleção será realizado de forma 
automatizada.
10.2. Para a execução do processo de promoção por seleção serão 

9 horas do dia 06 de 
, nos termos 

3317390 2 I

ANEXO IV

FUNC VINC
OCUPADA

3304868 2 I

3012220 3 I

ANEXO V

FUNC VINC
OCUPADA

2696479 3 I

3288080 2 I
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