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EDITAL Nº 11, de 22 de junho de 2009. 
 

Dispõe sobre os procedimentos para Evolução Funcional dos 
Profissionais do Magistério do quinto procedimento de Progressão 
Vertical e do terceiro de Progressão Horizontal. 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso II, da Constituição do Estado e, de 
acordo com a Lei Estadual nº 1.533, de 29 de dezembro de 2004 e suas alterações, torna 
público o procedimento para a Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério do 
quinto procedimento de Progressão Vertical e o terceiro de Progressão Horizontal. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º A Evolução Funcional do Profissional do Magistério opera-se 
mediante Progressão Horizontal e Progressão Vertical. 
 

Art. 2º O presente Edital trata do quinto procedimento de Progressão 
Vertical e o terceiro de Progressão Horizontal promovido pela Secretaria da Educação e 
Cultura do Estado do Tocantins. 
 

Art. 3º Compete a Comissão de Acompanhamento dos Processos de 
Evolução Funcional e Avaliação de Desempenho do Profissional do Magistério, designada 
pela PORTARIA-SEDUC nº 4.692, de 26 de maio de 2009, para analisar, fiscalizar e 
acompanhar os processos de evolução funcional. 
 

CAPÍTULO II 
Seção I 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 
 

Art. 4º A Progressão Horizontal destina-se a promover a passagem do 
Profissional do Magistério de uma referência para outra imediatamente superior, mantido o 
nível, dentro do mesmo cargo, mediante avaliação de desempenho e tempo de serviço. 

 
Art. 5º É habilitado para a Evolução Funcional na Progressão Horizontal, o 

Profissional do Magistério que: 
 

I - tenha cumprido o interstício mínimo de três anos de efetivo exercício na 
referência em que se encontra, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei nº. 1.533, de 
29 de dezembro de 2004, até 7 de agosto de 2009; 
 

II - obtiver, nas três últimas, duas avaliações de desempenho iguais ou 
acima da média da classe a que pertença. 
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Parágrafo único. Para efeito deste inciso, considera-se as médias da classe 

obtidas nos anos de 2006, 2007 e 2008, conforme tabela constante do Anexo III deste 
edital. 
 

Art. 6º É vedada a Progressão Horizontal ao Profissional do Magistério que: 
 

I - estiver cedido para outro Órgão ou Entidade, com ônus para o 
requisitante; 
 

II - não atender aos demais requisitos previstos na Lei nº. 1.533, de 29 de 
dezembro de 2004. 

 
Art. 7º Para a Progressão Horizontal não será necessário à formalização de 

requerimento. 
 

Seção II 
DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 
Art. 8º A progressão vertical destina-se a promover a passagem do 

profissional do magistério de um nível para outro superior, mediante a combinação de 
avaliação de desempenho e titulação. 
 

Art. 9º É habilitado para a Evolução Funcional na Progressão Vertical o 
Profissional do Magistério que tenha: 
 

I - titulação correspondente ao nível que pleiteia, reconhecida pelos órgãos 
competentes; 
 

II - cumprido três anos de efetivo exercício no nível em que se encontra, 
observado o disposto no § 1º do art. 17 da Lei nº. 1.533, de 29 de dezembro de 2004, até 7 
de agosto de 2009; 
 

III - obtido, nas três últimas, duas avaliações de desempenho iguais ou 
acima da média da classe a que pertença. 
 

Parágrafo único. Para efeito deste inciso, considera-se as médias da classe 
obtidas nos anos de 2006, 2007 e 2008, conforme tabela constante do Anexo III deste 
edital. 
 

Art. 10. É vedada a Progressão Vertical ao Profissional do Magistério que: 
 

I - estiver lotado em funções auxiliares ou no quadro suplementar; 
 

II - estiver atuando na função de Docente com menos de 60% de sua 
jornada de trabalho, na área da habilitação apresentada para a progressão vertical; 
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III - estiver cedido para outro Órgão ou Entidade, com ônus para o 

requisitante; 
 

IV – não atender aos demais requisitos previstos na Lei nº. 1.533, de 29 de 
dezembro de 2004. 
 

Parágrafo único. Excetua-se ao previsto no inciso II, os casos em que, 
comprovadamente, no município de lotação do servidor não haja excesso de professor com 
a mesma habilitação e que o número total de aulas disponíveis nas Unidades Escolares seja 
inferior a 19 aulas semanais. 

 
Art.11. Para a Progressão Vertical, o Profissional do Magistério deverá 

formalizar requerimento, observando o disposto no CAPÍTULO III deste Edital. 
 

CAPÍTULO III 
DO REQUERIMENTO 

 
Art. 12. O requerimento para a Progressão Vertical deve ser protocolado no 

período de 23 de junho a 7 de agosto de 2009, de 8 às 12 e das 14 às 18 horas, na 
Coordenadoria Regional de Recursos Humanos da Diretoria Regional de Ensino, para os 
Profissionais do Magistério lotados no âmbito da respectiva Diretoria e na Coordenadoria 
de Avaliação de Desempenho para os lotados na Sede desta Secretaria, momento em que 
receberá o comprovante de entrega. 
 

Parágrafo único. O requerimento a que se refere o caput deste artigo deverá 
estar em conformidade com o modelo do Anexo II deste Edital, com todos os campos 
preenchidos, assinado e datado. 
 

Art. 13. Deverão ser anexados os seguintes documentos ao Requerimento 
para a Progressão Vertical, na ordem abaixo descrita: 
 

I - cópia do contracheque mais recente; 
 
II - cópia da certidão de nascimento ou casamento, nos casos em que o 

nome do Requerente difere do contracheque; 
 

III - extrato de lotação (informação do servidor no Sistema de Lotação de 
Pessoal) emitido, carimbado e assinado pelo responsável da Coordenadoria Regional de 
Recursos Humanos da Diretoria Regional de Ensino para os Profissionais do Magistério 
lotados no âmbito da respectiva Diretoria e da Coordenadoria de Lotação de Servidores 
para os lotados na Sede desta Secretaria; 
 

IV - cópia do diploma ou certidão de conclusão e do histórico escolar da 
formação profissional, referente ao nível que o Requerente pleiteia; 
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V - cópia do diploma ou certidão de conclusão e do histórico escolar da 

graduação, quando a solicitação da progressão vertical for para pós-graduação (Lato Sensu 
ou Stricto Sensu). 

 
§ 1º As cópias mencionadas nos incisos IV e V deverão estar autenticadas 

em cartório. Caso contrário, deverão ser apresentadas juntamente com os originais, 
cabendo ao responsável pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Diretoria Regional 
de Ensino ou da Coordenadoria de Avaliação de Desempenho desta Secretaria a 
conferência e autenticação. 

 
§ 2º Os diplomas mencionados nos incisos IV e V somente serão válidos 

para fins da Progressão Vertical, caso tenham sido emitidos por Instituições de Ensino 
devidamente credenciadas, bem como o curso respectivo devidamente autorizado e 
reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação ou Conselho Nacional de Educação, 
observando o disposto na Resolução - CNE nº 1, de 3 de abril de 2001. 

 
CAPÍTULO IV 

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA 
 

Art. 14. Fica destinado para a Evolução Funcional dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, para o ano de 2009, o valor de R$ 4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais), atendendo aos requisitos do Art. 9º da Lei nº. 1.533, de 29 
de dezembro de 2004. 
 

CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS 

 
Art. 15. Será admitida interposição de recurso contra o resultado prévio da 

Evolução Funcional para Progressão Horizontal e Progressão Vertical. 
 

Art. 16. O prazo para interposição do recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia subseqüente ao da divulgação do resultado no Diário Oficial do Estado. 
 

Art. 17. O recurso deverá ser: 
 

I - dirigido à Comissão de Acompanhamento dos Processos de Evolução 
Funcional e Avaliação de Desempenho do Profissional do Magistério do quinto 
procedimento de Progressão Vertical e do terceiro de Progressão Horizontal; 

 
II - protocolizado na Coordenadoria Regional de Recursos Humanos da 

Diretoria Regional de Ensino, para os Profissionais do Magistério lotados no âmbito da 
respectiva Diretoria e na Coordenadoria de Avaliação de Desempenho para os lotados na 
Sede desta Secretaria; 

 
III - interposto formalmente e por escrito, contendo o nome, a lotação, o 

cargo e a matrícula do servidor, ficando vedada à apresentação manuscrita; 
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IV - formulado com base em argumentos claros e objetivos, devidamente 

fundamentados e justificados. 
 
Art. 18. Não serão conhecidos como recurso, meros protestos ou 

manifestações desprovidas de fundamento ou, ainda, os recursos encaminhados por fac-
símile, e-mail ou outros meios eletrônicos. 

 
Art. 19. Os recursos interpostos nos termos deste Capítulo serão julgados 

pela Comissão de Acompanhamento dos Processos de Evolução Funcional e Avaliação de 
Desempenho do Profissional do Magistério do quinto procedimento de Progressão Vertical 
e do terceiro de Progressão Horizontal. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 20. O cronograma para o quinto procedimento de Progressão Vertical e 
do terceiro de Progressão Horizontal está previsto no Anexo I deste Edital. 
 

Art. 21. A assinatura do requerimento de progressão vertical ou a não 
interposição de recursos implica na aceitação e concordância com todos os termos e regras 
estabelecidos neste Edital. 
 

Art. 22. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de 
Acompanhamento dos Processos de Evolução Funcional e Avaliação de Desempenho do 
Profissional do Magistério do quinto procedimento de Progressão Vertical e do terceiro de 
Progressão Horizontal, observados os princípios legais. 

 
 
 
 

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE 
Secretária de Estado da Educação e Cultura 
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ANEXO I AO EDITAL Nº 11, DE 22 DE JUNHO DE 2009.  
 
 

CRONOGRAMA PARA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 
 
 

ASSUNTO DATA 
 
Período para entrega dos Requerimentos para a Progressão 
Vertical na Coordenadoria Regional de Recursos Humanos da 
Diretoria Regional de Ensino e na Coordenadoria de Avaliação 
de Desempenho na sede desta Pasta. 

23/06 a 07/08/2009 

Publicação do Resultado Prévio da Progressão Horizontal e 
Vertical 15/09/2009 

 
Prazo para interposição de recurso da Progressão Vertical e 
Horizontal 
 

16/09 a 22/09/2009 

 
Publicação dos resultados dos recursos da Progressão Vertical e 
Horizontal 
 

21/10/2009 

 
 Publicação da Homologação do Resultado da Progressão 
Vertical e Horizontal e do Ato da Concessão da Progressão 
Vertical e Horizontal 

23/10/2009 
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ANEXO II AO EDITAL Nº 11, DE 22 DE JUNHO DE 2009. 
 

REQUERIMENTO PARA PROGRESSÃO VERTICAL - EXERCÍCIO DE 2009 
 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELO REQUERENTE: 
 

1) Nome completo do(a) Requerente: 
 
2) Endereço Residencial: 
 
 
3) Cidade: 4) UF: 5) CEP: 6) Fone / Contato: 

 

7) Cargo Atual: 8) Matrícula: 

9) Nome da Unidade de Lotação: 10) Município: 

11) Diretoria Regional de Ensino de:  
 

12) Requer Progressão Vertical para o NÍVEL: 
(marcar com “X”) 

II III IV V VI 
     

13) 
 ______ /______/__________. 
                      Data 

14) 
_______________________________________________ 

                                        Assinatura do(a) Requerente 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - ANEXAR NA ORDEM ABAIXO 
1. cópia do contracheque mais recente; 
2. cópia da certidão de nascimento ou casamento nos casos em que o nome do requerente 
difere do contracheque; 
3. extrato de lotação (informação do servidor no Sistema de Lotação de Pessoal) emitido, 
carimbado e assinado pelo responsável da Coordenadoria Regional de Recursos Humanos 
da Diretoria Regional de Ensino para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, 
lotados no âmbito da respectiva Diretoria e da Coordenadoria de Lotação de Servidores 
para os lotados na sede desta Pasta; 
3. cópia do diploma ou certidão de conclusão e do histórico escolar da formação 
profissional referente o nível que o Requerente pleiteia; 
4. cópia do diploma ou certidão de conclusão e do histórico escolar da graduação, quando a 
solicitação da progressão vertical for para pós-graduação (Lato Sensu ou Stricto Sensu); 
5. no campo 12, o requerente deve marcar com um “X”, o nível requerido, correspondente 
à formação profissional pleiteada, conforme a Lei nº 1.533, de 29 de dezembro de 2004 e 
suas alterações. 
OBS: Este requerimento não deve conter rasuras, sendo o seu preenchimento de 
inteira responsabilidade do requerente. 
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ANEXO III AO EDITAL Nº 11, DE 22 DE JUNHO DE 2009. 

 
CLASSE ANO  MÉDIA PORTARIA DE PUBLICAÇÃO 

PRONO 

2006 9,33 

Portaria nº. 4.993, de 17 de agosto de 
2007. 
Diário Oficial nº. 2.477 de 23/08/2007. 

2007 9,32 

Portaria nº. 3.920, de 26 de junho de 
2008. 
Diário Oficial nº. 2.679 de 30/06/2008. 

2008 9,30 
Portaria nº. 3.327, de 07 de abril de 2009. 
Diário Oficial nº. 2.870 de 08/04/2009. 

PROEB 

2006 9,35 

Portaria nº. 4.993, de 17 de agosto de 
2007. 
Diário Oficial nº. 2.477 de 23/08/2007. 

2007 9,33 

Portaria nº. 3.920, de 26 de junho de 
2008. 
Diário Oficial nº. 2.679 de 30/06/2008. 

2008 9,32 
Portaria nº. 3.327, de 07 de abril de 2009. 
Diário Oficial nº. 2.870 de 08/04/2009. 

CLASSE ÚNICA 
(Professor Assistente A, 
B, C e D, Professor Nível 
II, PII, Professor 
Especialista de Educação, 
Nível I, PE-I) 

2006 9,17 
Portaria nº. 4.993, de 17 de agosto de 
2007. 
Diário Oficial nº. 2.477 de 23/08/2007. 

2007 9,19 
Portaria nº. 3.920, de 26 de junho de 
2008. 
Diário Oficial nº. 2.679 de 30/06/2008. 

2008 9,17 Portaria nº. 3.327, de 07 de abril de 2009. 
Diário Oficial nº. 2.870 de 08/04/2009. 
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