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Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PGDP 

 

Prezado(a) Servidor(a), 

 

Com o objetivo de melhor orientá-lo, apresentamos respostas às perguntas mais frequentes 

referentes ao processo de progressão de servidores da carreira de técnicos específicos. 

Sabemos que as respostas abaixo não esgotam todas as dúvidas sobre o assunto mas, 

esperamos que sejam úteis. Reiteramos que a Gerência de Recursos Humanos esta à 

disposição para auxiliá-los sempre que necessário.  

 

1. O QUE É PROGRESSÃO? 

Progressão é a mudança do valor da Gratificação de Suporte Técnico Universitário (GSTU) 

atribuída ao servidor, dentro do mesmo Grau, observada para o cargo de Analista 

Universitário a titulação exigida e, para o cargo de Técnico Universitário, a conclusão em 

cursos de aperfeiçoamento. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR? 

Servidores Analistas e Técnicos Universitário, integrante do Grupo Ocupacional 

Técnico-Específico. 

 

3. QUAIS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO? 



 

Analistas Universitários 

 

Aquisição da titulação exigida para a Referência correspondente, observando o 

cumprimento de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício na 

Referência ocupada, conforme Tabela abaixo: 

REFERÊNCIA TITULAÇÃO 

Referência E 
01 (uma) Especialização em Nível de Pós-Graduação, com 

carga horária mínima de 360(trezentas e sessenta) horas. 

Referência EE 

02 (duas) Especializações em Nível de Pós-Graduação, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas 

cada uma ou 01 (uma) Especialização em nível de 

Pós-Graduação com carga horária igual ou superior a 600 

(seiscentas) horas. 

Referência M Título de Mestrado. 

Referência D Título de Doutorado. 

 

Atenção!  

a) As titulações referidas não poderão ter sido computadas em processos anteriores de 

enquadramento.  

b) Se você já estiver na referência E, poderá apresentar apenas mais 1 (um) título de curso 

de especialização de 360h para ter acesso à referência EE. 

c) Não é obrigatória a passagem por todas as referências. Um servidor na referência S, por 

exemplo, ao apresentar o título de Doutor, progride para a referência D. 

 

Técnicos Universitários 

 



O cumprimento de interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício na Referência 

ocupada, quando no Grau I e 18 (dezoito) meses de efetivo exercício na Referência ocupada, 

quando nos Graus II, III e IV. 

A progressão dar-se-á mediante a conclusão de cursos de aperfeiçoamento:  

I. 180 (cento e oitenta) horas integralizadas em diversos cursos de aperfeiçoamento, com 

carga horária mínima de 08 (oito) horas, para acesso à Referência 2; e  

II. 240 (duzentas e quarenta) horas integralizadas em diversos cursos de aperfeiçoamento, 

com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, para acesso à Referência 3. 

Atenção!  

a) Os cursos concluídos deverão ter correlação com as atribuições do cargo; 

b) Não poderão ter sido computados em processos anteriores de enquadramento. 

 

4. QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS NO PROCESSO DE PROGRESSÃO?  

Analistas Universitários 

 

 Formulário Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) preenchido e assinado;  

 Formulário com a Listagem de Cursos / Títulos para Progressão; 

 Título relacionado à referência pretendida; 

 Texto com justificativa fundamentada da existência de correlação do título com as 

atribuições da carreira de Analista Universitário. 

 

Técnicos Universitários 

 

 Formulário Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) preenchido e assinado; 

 Formulário com a Listagem de Cursos / Títulos para Progressão; 

 Certificados de Conclusão de Cursos de Aperfeiçoamento, observando a quantidade de 

horas mínimas a ser integralizadas na referência pretendida; 

 Texto com justificativa fundamentada da existência de correlação para cada um dos 

cursos de aperfeiçoamento apresentados, com as atribuições da carreira de Técnico 

Universitário. 

 



Atenção! Toda documentação anexada ao processo SEI deverá ser autenticada 

eletronicamente (Instrução Normativa SAEB nº 22/2018). 

 
5. O SERVIDOR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO PODERÁ UTILIZAR OS TÍTULOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO PARA A PROGRESSÃO? 
 

NÃO. A titulação adquirida pelo servidor Técnico Universitário só poderá ser utilizada para 

pontuação no processo de promoção na carreira (vide art.11 inciso VI do DECRETO Nº 

21.070 DE 24 DE JANEIRO DE 2022) e apenas quando alcançar a referência 3 (para fazer a 

promoção – ou seja, mudar de grau – terá que passar por todas as referências). 

 

6. AS TITULAÇÕES ADQUIRIDAS ANTES DO INGRESSO NA UEFS PODEM SER UTILIZADAS? E SE 
OS CERTIFICADOS TIVEREM SIDO ADQUIRIDOS A MAIS DE 10 ANOS?  
 
Sim, podem ser utilizadas a qualquer tempo desde que não tenham sido computadas em 
processos anteriores de enquadramento. 
 

7. PARA QUAL UNIDADE SEI ENCAMINHAR O PROCESSO DE PROGRESSÃO?   

 

UEFS/REIT/PGDP/GRH/SAAP 

 

8. SERVIDORES QUE POR VENTURA AINDA NÃO POSSUEM ACESSO AO SEI BAHIA COMO 

DEVEM SOLICITAR O CADASTRO?  

 

Conforme Instrução Normativa REITORIA Nº 05/2018: 

 Art. 5º - As alterações de dados de usuários, inclusão de usuários a outras Unidades ou 

exclusão de usuário em uma Unidade, dar-se-ão da seguinte forma: 

I- Uma solicitação digital via Sistema SITIENS deverá ser realizada pelo chefe da Unidade na 

qual o usuário está lotado, identificando o grupo de assunto “SEI Bahia”, preenchendo e 

anexando o formulário “Modelo para Solicitação de Usuário SEI Bahia”; 

II- Esta solicitação deverá ser encaminhada à Gerência de Recursos Humanos (GRH), para 

validação das informações contidas na solicitação; 

https://portal.uneb.br/pgdp/perguntas-frequentes/#collapse-5
https://portal.uneb.br/pgdp/perguntas-frequentes/#collapse-5
https://portal.uneb.br/pgdp/perguntas-frequentes/#collapse-5


 

Atenção! Pedimos aos Chefes de Unidades que ao solicitarem alterações de dados, inclusão 

ou exclusão de usuários no SEI BAHIA, conforme orientado na IN nº 05/2018, encaminhem 

e-mail à grh@uefs.br informando o nº sitiens da solicitação a fim de agilizarmos a validação 

dos dados e evitar atrasos nos processos de progressão.  

 

9. QUAL LEGISLAÇÃO VERSA SOBRE A PROGRESSÃO DOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ESPECÍFICO ?    

 

 Artigos 3, 9, 11, 13 e 18 da Lei Estadual nº 11.375/2009; 

 Decreto Estadual nº DECRETO Nº 21.071 DE 24 DE JANEIRO DE 2022 (Analista 

Universitário); 

 Decreto Estadual nº DECRETO Nº 21.070 DE 24 DE JANEIRO DE 2022 (Técnico 

Universitário). 

 

 

Atenção! Leia a Lei e os Decretos referentes à carreira dos Analistas e Técnicos 

Universitários. Se tiver dúvidas mantenha contato com a PGDP/GRH através dos e-mails 

grh@uefs.br/ saap@uefs.br.  

 

 

 

 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco! 

Av. Transnordestina, s/nº, Bairro Novo Horizonte, CEP: 44036-900 – Feira de Santana-BA. 

Telefone: (75) 3161-8037/8247. 

http://www.uefs.br       e-mail: grh@uefs.br 
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