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COMUNICADO
SITUAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE COMPETÊNCIA DA DDGP

Em virtude da publicação da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, a Diretoria de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoal informa que manterá a análise e tramitação das solicitações de sua competência, deferindo aquelas cujos critérios de
concessão tenham sido atendidos antes da vigência da referida Lei. Para os demais casos, aguardaremos a orientação do Órgão
Central.
Quanto à situação dos procedimentos de competência da DDGP na presente data, segue:
Progressões por Capacitação Profissional (TAE) – Foram deferidos todos os 135 processos recebidos em 2020.
Progressões por Mérito (TAE) - Foram concedidas 260 progressões em 2020. Outras 80 avaliações foram enviadas para
preenchimento e aguardam o encaminhamento dos servidores interessados.
Incentivo a Qualificação (TAE) – Foram recebidos 99 processos em 2020. Destes, 98 foram deferidos e 01 devolvido para
correções.

Além dos procedimentos relacionados à carreira docente, anteriormente de competência da CPPD, transferidos para a CDP-DGP
em janeiro de 2020:
Reconhecimento de Saberes e Competências - Foram recebidas 58 novas solicitações em 2020. Destas, 53 foram
deferidas, 03 aguardam emissão de parecer pelo avaliador e 02 aguardam aceite de um avaliador.
Retribuição por Titulação – Foram recebidos 73 novos processos em 2020, além de 15 processos pendentes de 2019,
totalizando 88 solicitações. Destas, 84 foram deferias e 04 devolvidas para correções.
Progressão e Aceleração Docente – Em 2020 foi realizada a conferência da situação funcional de 2.633 docentes, com
identificação e correção de 228 erros de situação funcional. Foram concedidas 306 progressões na data correta e 41 acelerações
na data correta.
Dos processos anteriores a 2020 foram 92 progressões, 25 acelerações, 87 correções de progressões concedidas e 24 correções
de acelerações concedidas.
Promoção a Professor Titular – Foram recebidas 04 solicitações em 2020, com 03 bancas realizadas e uma agendada para o
mês de maio.
Os servidores poderão consultar o andamento de suas solicitações nos respectivos processos eletrônicos no SUAP e nas
planilhas de acompanhamento disponíveis no portal do IFSP.
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