ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRAS
Integram o Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal:
• I - Carreira do Magistério Superior Federal;
• II - Cargo isolado de Professor Titular da CMSF;
• III - Carreira do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico;
• IV - Cargo isolado de Professor Titular do EBTT.

CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Ingresso no Nível 1 da Classe D I
Estrutura de Classes
• I–DI
• II – D II;
• III – D III;
• IV – D IV; e
• V – Professor Titular.
Cargo isolado
• O cargo de isolado de Professor é estruturado em uma única classe e nível
de vencimento.
• O ingresso no cargo isolado de Professor dar-se-á na classe e nível únicos,
mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, no qual
somente poderão inscrever-se os portadores do título de Doutor, bem como
pessoas de notório saber.

Desenvolvimento na Carreira:
Promoção e Progressão
Progressão de um nível para
outro

Poderá ocorrer, exclusivamente, por desempenho acadêmico e científico
I - interstício de vinte e quatro meses de efetivo exercício em cada nível;
II - habilitação em avaliação de desempenho de acordo com diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e
normatização pelo Colegiado Superior das IFE.

Interstício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe e:

DI para DII

ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, de acordo com diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Educação e normatização pelo Colegiado Superior das
IFE.

DII para DIII

ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, de acordo com diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Educação e normatização pelo Colegiado Superior das
IFE.

Promoção de uma classe para
outra
DIII para DIV

ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, de acordo com diretrizes
estabelecidas pelo MEC e critérios aprovados pelo Conselho Superior da IFE;
possuir o título de Doutor ou Mestre.
possuir o título de Doutor;
ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, de acordo com diretrizes
estabelecidas em regulamento;

D IV para Titular

lograr aprovação de Memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa de tese
acadêmica inédita.

Aceleração da promoção após estágio probatório:
Promoção por Titulação

DI para DII
DI e DII para DIII

pela obtenção do título de Especialista
pela obtenção do título de Mestre ou Doutor

Certificação de Conhecimento Tecnológico
para fins de Retribuição por titulação
As Certificações de Conhecimento Tecnológico serão feitas
para fins de percebimento de Retribuição por Titulação e serão
equivalentes aos títulos de Especialista, Mestre e Doutor, da seguinte
forma:
a) Graduação somada à CCT – I equivale à titulação de
Especialização;
b) Especialização somada à CCT – II equivale à titulação de
Mestrado;
c) Mestrado somado à CCT - III equivale à titulação de
Doutorado.

Regulamentação do Artigo 120
(DI – DIII)
• A regulamentação da progressão será no
mesmo prazo do envio do PL de
reestruturação da carreira contemplando
D I para D III

Tabela da Carreira EBTT
VB + Retribuição por Titulação (RT)
CLASSE

TITULAR

NÍVEL

ÚNICO

Titulação mínima para
Progressão entre as
Classes

GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO ou GRADUAÇÃO +
+ CCT II
CCT I

3
2

MESTRADO +
DOUTORADO
CCT III

17.057,74
9.743,09 15.464,45 15.464,45

Doutorado

4
D IV

MESTRADO

9.482,75 14.855,58 14.855,58

Doutorado ou
Mestrado

9.230,17 14.317,50 14.317,50
8.992,65 13.914,61 13.914,61

1

5.104,69

5.571,06

5.917,57

7.531,08

7.531,08 10.952,19 10.952,19

5.054,15

5.494,12

5.835,17

7.310,83

7.310,83 10.570,66 10.570,66

2

5.004,11

5.419,17

5.776,77

7.125,47

7.125,47 10.208,36 10.208,36

1

4.954,56

5.357,54

5.672,17

6.943,90

6.943,90 10.007,24 10.007,24

4.504,15

4.884,31

5.219,81

6.480,50

6.480,50 9.320,82 9.320,82

4.459,55

4.836,70

5.126,22

6.246,22

6.246,22 9.243,80 9.243,80

4.054,14

4.428,29

4.714,58

5.816,58

5.816,58 8.818,30 8.818,30

4.014,00

4.366,98

4.630,83

5.615,96

5.615,96 8.639,50 8.639,50

4

3
D III

Graduação

2
D II

Graduação
1
2

DI

Graduação
1

Certificação de Conhecimento Tecnológico (CCT)
CCT

Diretrizes
(focadas na missão institucional)

Período
Analisado

Experiência anterior ao ingresso na Instituição;
Atuação nos diversos níveis de educação profissional
e tecnológica ou na educação básica na instituição;
Atuação em Comissões;

Nível I

2 anos

Desenvolvimento de material didático, participação
em atividades interdisciplinares e em eventos
científicos, tecnológicos, sociais e culturais;
Avaliação da produção acadêmica e tecnológica nos
últimos dois anos.

Certificação de Conhecimento Tecnológico (CCT)
CCT

Diretrizes
(focadas na missão institucional)

Período
Analisado

Todas as competências da CCT I;
Atuação na gestão institucional;
Orientação ao corpo discente em atividades de
pesquisa, extensão, estágios, esportivas, sociais,
culturais e da prática profissional;

Nível II

Construção de protótipos e a prestação de serviços
tecnológicos;

Organização de eventos científicos, tecnológicos,
esportivos, sociais ou culturais;
Avaliação da produção acadêmica dos últimos dois
anos.

2 anos

Certificação de Conhecimento Tecnológico (CCT)
CCT

Diretrizes
(focadas na missão institucional)

Período
Analisado

Todos as competências da CCT – II;
Desenvolvimento, produção e transferência de
tecnologias;

Nível III

Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de
métodos e tecnologias educacionais que
proporcionem a interdisciplinaridade e a integração de
conteúdos acadêmicos na educação profissional e
tecnológica ou na educação básica;

Desenvolvimento de pesquisas e atividades de
extensão que proporcionem a articulação das
atividades institucionais com os arranjos sociais,
culturais e produtivos locais;
Avaliação da produção acadêmica dos últimos três
anos.

3 anos

ASSUNTOS A SEREM TRATADOS POR GRUPO DE TRABALHO – GT

1. Diretrizes para a avaliação de desempenho para fins de progressão.

2. Critérios para promoção as classes das Carreiras de Professor Federal.
3. Critérios para promoção de professor titular a serem estabelecidos em
regulamento.

4. Avaliação da demanda de reenquadramento dos professores da
classe associado (aposentado).
5. Critérios para Certificação de Conhecimento Tecnológico.
6. Critérios de transição para os atuais professores titulares.
7. Programa de capacitação.
8. Critérios para fixação do professor em locais de difícil lotação.
9. Critérios para concessão do auxílio transporte.

