
DECRETO Nº 289, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 

 
 
Regulamenta a progressão funcional por mérito/2017, concedida aos servidores detentores de 
cargos efetivos, lotados nos Quadros Setoriais da Educação e da Fundação de Ensino de Contagem 
– FUNEC e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE CONTAGEM no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o 

inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nos arts. 58, 59, 60 
e 62, da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010; 
 
DECRETA: 
 
CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1° Este Decreto regulamenta a progressão funcional por mérito, nos termos estabelecidos nos 

artigos 58, 59,60 e 62 da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010. 
 
Art.2° A progressão funcional por mérito é a passagem do servidor detentor de cargo efetivo para 

padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontra posicionado, mediante 

avaliação de desempenho, observado o disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 090, de 30 de 

julho de 2010. 
 
Art.3° A progressão funcional por mérito será concedida ao servidor que: 
 
I – tiver cumprido um interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício, contados do ingresso na 

classe e a cada igual período para nova progressão, nos anos ímpares; 
 
II – obtiver conceito favorável em avaliação de desempenho a ser realizada nos termos deste 

Decreto, no período estabelecido no art. 4° deste Decreto. 

 
 
Parágrafo único. Considerar-se-á como efetivo exercício as seguintes licenças e afastamentos, 

obtidas no período estabelecido no art. 4° deste Decreto: 
 
I – férias regulamentares; 
 
II – férias prêmio; 
 
III – doação de sangue e alistamento como eleitor, por 01 (um) dia; 

IV – casamento, até 08 (oito) dias consecutivos; 
 
V – luto, até 08 (oito) dias consecutivos, em virtude de falecimento do cônjuge, companheiro, 

pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
 
VI – falecimento de avô, avó, cunhado e tio, até 02 (dois) dias consecutivos; 
 
VII – para comparecimento a Congresso ou outro evento científico, quando autorizado pelo 

Prefeito Municipal, devidamente comprovado; 
 
VIII – participação de programa de treinamento regularmente instituído; 
 
IX – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
X – licença à gestante, à adotante e paternidade; 
 



XI – convocação para o serviço militar; 
 
XII – licença por motivo de doença em pessoa da família; 
 
XIII - licença para tratamento da própria saúde ou por motivo de acidente em serviço, ou doença 

profissional, isolado ou cumulativamente, até 180 (cento e oitenta) dias. 
 
Art.4° O período a ser considerado para a realização da avaliação de desempenho é referente aos 

02 (dois) últimos anos, anteriores ao segundo semestre do ano de 2017, em que será realizado o 

processo de avaliação. 
 
Art.5° Não concorrerá à progressão o servidor que, durante o interstício estabelecido no art. 4° 
deste Decreto: 
 
I – houver faltado ao serviço por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou alternados, sem 

justificativa, no período de 12 (doze) meses; 
 
II – tiver sofrido qualquer punição disciplinar; 
 
III – for condenado à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;  

IV –  estiver em gozo ou tiver gozado de licença sem vencimento; 
 
V – estiver disponibilizado para outros órgãos. 
 
§1° O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar será submetido à 

avaliação de desempenho e, caso ocorra a absolvição ou arquivamento dos autos sem aplicação 

de penalidade, receberá o pagamento referente à progressão de forma retroativa. 
 
§2° Excetuam-se da regra estabelecida no inciso V deste artigo, os servidores que prestam serviços 

para a administração pública direta, autárquica ou fundacional do Município de Contagem ou 

disponibilizados para cumprir mandato classista. 
 
CAPÍTULO II 
DO INSTRUMENTO 
 
Art.6°A avaliação de desempenho deverá ser aplicada em conformidade com o instrumento 

constante nos Anexos I, II, III, IV e V deste Decreto conforme segmento, elaborado pela Comissão 

de Implementação da Progressão Funcional por Mérito. 

  
Parágrafo único. Os Anexos mencionados no caput deste artigo serão aplicados, respectivamente, 

para todos os cargos efetivos do Quadro Setorial da Educação e da Fundação de Ensino de 

Contagem – FUNEC. 
 
Art.7°O Instrumento de Avaliação de Desempenho será constituído por 10 (dez) descritores, 

conforme as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos detentores de cargo de 

provimento efetivo e dos detentores de função pública. 

  
Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo serão submetidos ao 
instrumento de Avaliação de Desempenho, ainda que estejam no exercício de cargo comissionado, 
designados para o exercício de função de confiança ou especial, no âmbito da administração 
pública direta, autárquica ou fundacional ou disponibilizados para cumprir mandato classista. 
 



Art.8° O campo “Descritores” deverá ser preenchido pelo servidor e pelos avaliadores, conforme o 

cargo que ocupa nos quadros setoriais da educação e FUNEC 

 
Parágrafo único. Os “Pontos” identificam o nível de contribuição do servidor em cada descritor, 

considerando o grau de conhecimento que o mesmo possui em relação à função por este 

desempenhada. 
 
Art.9° Todos os servidores serão avaliadores e deverão preencher os Instrumentos de Avaliação de 

Desempenho, conforme estabelecido no art. 8° deste Decreto. 
 
Art.10 Terão direito à progressão por mérito os servidores que obtiverem aproveitamento igual ou 

superior a 70 (setenta por cento) da soma dos “Pontos” recebidos. 
 
CAPÍTULO III  
DAS COMPETENCIAS DO AVALIADOR 

 

Art.11 O servidor da Rede Municipal de Ensino e da FUNEC será avaliado pelo dirigente escolar 

e/ou gestor imediato, pelo (s) seu (s) “Par” (es) e por ele mesmo. 

 
§1° Considerar-se-á “Par”, para fins do disposto neste Decreto, o grupo de trabalhadores 

constituído por servidores dos diversos segmentos, por turno de trabalho, em determinada 

Unidade Escolar/Órgão Administrativo, com exceção do grupo gestor. 

 

§2° Caso os servidores dos quadros setoriais da educação, FUNEC e unidades escolares não 

consigam constituir par com outro servidor do mesmo segmento, o mesmo fará somente a 

autoavaliação e avaliação pelo gestor do setor em que exerce suas atividades no momento. 

 
§3º É de responsabilidade do servidor se autoavaliar, por meio do acesso ao Portal do Servidor, no 

sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem, e preencher todos os campos constantes do 

respectivo formulário. 

 

§4º Compete ao diretor, vice-diretor, coordenador ou gestor avaliar todos os servidores da 

Unidade Escolar/Órgão Administrativo. 

 
 
§5º O servidor que não se comprometer integralmente com o processo de Avaliação de 

Desempenho poderá não progredir na carreira por Mérito. 
 
Art.12 O acréscimo de padrão de vencimento, decorrente da Avaliação de Desempenho, será 

concedido a cada biênio, a partir de 2011. 

 
 
Parágrafo Único: Compete à Comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito 

providenciar a publicação do resultado da Avaliação de Desempenho dos servidores no Diário 

Oficial de Contagem – DOC. 

Art.13 O servidor que tiver recebido um conceito desfavorável em sua avaliação e se julgar 

prejudicado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do resultado, para apresentar 

recurso. 



 
 
§1º Os servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

deverão apresentar recurso junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Contagem. 

 
 
§2º Os servidores pertencentes ao Quadro Setorial da Fundação de Ensino de Contagem deverão 

protocolar recurso na administração da FUNEC. 
 
CAPÍTULO IV  
DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art.14 O servidor que obtiver o conceito favorável em sua Avaliação de Desempenho terá direito à 

progressão na carreira por mérito, sem a necessidade de implementação de qualquer outra 

medida. 
 
CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.15 O direito à vantagem financeira decorrente da Progressão por Mérito terá vigência a partir 

do deferimento do processo de avaliação “Favorável”, devidamente publicado, garantindo o 

direito de acréscimo de padrão, no vencimento, referente ao mês de janeiro de 2018. 
 
Art.16 No caso de não ser realizada a Avaliação de Desempenho de que trata este Decreto, deverá 

ser imputada responsabilidade pessoal a quem tiver dado causa à omissão, garantida a progressão 

para o servidor, nos termos previstos no §3º, do art. 62, da Lei Complementar nº 090, de 30 de 

julho de 2010. 
 
Art.17 Caberão aos dirigentes escolares e gestores finalizar o processo de Avaliação de 

Desempenho, bem como arquivar os documentos em local adequado e reservado. 

 

Art.18 Os casos omissos deste Decreto relativos aos servidores da Rede Municipal de Ensino e da 

Fundação de Ensino de Contagem serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e 

FUNEC, respectivamente, com a participação da Comissão de Implementação da Progressão por 

Mérito. 
 
Art.19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de novembro de 2017. 
 
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS  
Prefeito de Contagem 
 
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA  
Secretário Municipal de Administração 

 

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES  
Secretário Municipal de Educação 
 
 
 



DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017 

 
ANEXO I 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO  

 

PROFESSORES – SEDUC / FUNEC (PEB1, PEB2) 

DESCRITORES PONTOS 

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades 
satisfatoriamente. 

 

2– Realiza planejamento anual, quinzenal ou semanal conforme orientações da 
Secretaria Municipal de Educação de Contagem (SEDUC), para um bom 
desenvolvimento de suas aulas. 

 

3 – Tem um efetivo envolvimento com as atividades realizadas pela escola, apoia 
e executa as  tarefas solicitadas pela chefia imediata. Participa da proposta 
pedagógica escolar ativamente. 

 

4 – Busca opções para melhor desempenho de suas atividades. Propõe projetos 
e ações a serem desenvolvidas dentro do ambiente escolar, garantindo um 
melhor aproveitamento do estudante. 

 

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas, procurando 
estabelecer sempre o melhor ambiente para os colegas de trabalho, estudantes 
e comunidade. 

 

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, 
cooperação e compreensão. 

 

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da 
instituição utilizados no exercício de sua função. 

 

*8 – Demonstra interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, 
com participação efetiva em cursos e formações promovidas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Contagem (SEDUC) e outros que são de seus 
interesses, buscando melhores habilidades requeridas ao exercício do seu cargo. 

 

9 – Atende as condições de trabalho, buscando melhorias necessárias ao 
desempenho da escola e dos estudantes. 

 

*10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para 
início das atividades e cumpre regularmente a jornada de trabalho.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 8 e 10): 

 

Faltas Injustificadas – Ítem 10  Pontuação 

Nenhuma 10 pontos 

1 a 2 faltas 08 pontos 

2 a 4 faltas 06 pontos 

 4 a 6 faltas 04 pontos 

7 a 9 faltas 02 pontos 

10 faltas 01 pontos 

 

Frequência nas Formações-  Item 8 Pontuação 

100% de participação 10 pontos 

90% de participação 08 pontos 

80% de participação 06 pontos 

70% de participação 04 pontos 

60% de participação 02 pontos 

Abaixo de 50% de participação 00 pontos 

DESEMPENHO Pontuação 

Ótimo 10 

Muito Bom 8 á  a 9 

Bom 6 á a 7 

Satisfatório 4 á a 5 

Regular 2 á a 3 

Insuficiente 1 e 0 

 
Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017 

ANEXO II 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO  

 

DIRETORES E VICE-DIRETORES -  SEDUC / FUNEC 

 DESCRITORES PONTOS 

1-  Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades 
satisfatoriamente. 

 

2– Organiza processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos 
escolares e demais instâncias participativas da unidade escolar.  

 

3 – Participa da elaboração, coordenação, implementação e acompanhamento 
do projeto político pedagógico da escola. 

 

4 – Garante o cumprimento do regimento escolar e demais legislações vigentes. 
Mantém-se atualizado acerca da legislação, estadual, federal e municipal, 
específicas para a educação. 

 

*5– Participa de programas de formação da Secretaria Municipal de Contagem 
(SEDUC) e/ ou unidade escolar, desenvolvendo propostas de melhoria e inovação 
adequadas ás especificidades e necessidades da unidade escolar. 

 

6 – Oferece oportunidades diversificadas para que os servidores em educação 
possam desenvolver e ampliar a formação, promovendo o comprometimento 
com o projeto pedagógico da escola, a interação e o diálogo no espaço escolar. 

 

7 – Valoriza e procura conservar as instalações, materiais e equipamentos, 
utilizados no ambiente escolar. 

 

8 – Organiza e desenvolve projetos e ações que promovem a interação entre 
escola e comunidade, em busca da qualidade social da escola. 

 

9 – Desenvolve proposta de melhoria ou inovação da prática pedagógica, 
acompanhando e coordenando. 

 

*10 – É pontual e assíduo estando presente para início das atividades e cumpre a 
carga horária definida para o cargo que ocupa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 5 e 10): 
 

Faltas Injustificadas – Ítem 10  Pontuação 

Nenhuma 10 pontos 

1 a 2 faltas 08 pontos 

2 a 4 faltas 06 pontos 

 4 a 6 faltas 04 pontos 

7 a 9 faltas 02 pontos 

10 faltas 01 pontos 

 

Frequência nas Formações-  Item 5 Pontuação 

100% de participação 10 pontos 

90%  de participação 08 pontos 

80% de participação 06 pontos 

70% de participação 04 pontos 

60% de participação 02 pontos 

Abaixo de 50% de participação 00 pontos 

DESEMPENHO Pontuação 

Ótimo 10 

Muito Bom 8 á a 9 

Bom 6 á a 7 

Satisfatório 4 á a 5 

Regular 2 á a 3 

Insuficiente 1 e 0 

 
➢ Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017 

 
ANEXO III 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO  

 

ADMINISTRATIVO – SEDUC / FUNEC (Pedagogo, Secretário Escolar, Auxiliar de Biblioteca Escolar, 

Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecônomo, Assistente Escolar, Encarregado de Serviços Gerais, 

Agente de Educação Infantil, Auxiliar de Serviços Escolares e Agente de Serviços Escolares.) 

DESCRITORES PONTOS 

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades 
satisfatoriamente. 

 

2– Demonstra capacidade de trabalhar individual e coletivamente, com 
adequada distribuição de tempo e utilização dos recursos de que dispõe, para o 
alcance das metas propostas. 

 

3 – Envolve no desenvolvimento das atividades propostas pelo gestor escolar e 
apresenta compreensão e habilidades no trabalho o qual executa. 

 

4 – Busca de opções pelo melhor desempenho de suas atividades. Propostas de 
projetos e ações a serem desenvolvidas. 

 

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas e adaptar-se 
a ela, procurando estabelecer sempre o melhor ambiente para os colegas de 
trabalho, estudantes e comunidade 

 

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, 
cooperação e compreensão. 

 

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da 
instituição utilizados no exercício de sua função. 

 

*8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, com 
participação efetiva em cursos e formações promovidas pela secretaria de 
educação do município de contagem (SEDUC) e outros que são de seus 
interesses, buscando melhores habilidades requeridas ao exercício do seu cargo. 

 

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao 
desempenho da equipe. 

 

*10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para 
início das atividades e cumpre regularmente a jornada de trabalho.  

 

 
 
 
 
 
 



Pontualidade Verificar os seguintes quadros de pontuação (itens 8 e 10): 
 

Faltas Injustificadas – Ítem 10  Pontuação 

Nenhuma 10 pontos 

1 a 2 faltas 08 pontos 

2 a 4 faltas 06 pontos 

 4 a 6 faltas 04 pontos 

7 a 9 faltas 02 pontos 

10 faltas 01 pontos 

 

Frequência nas Formações-  Item 8 Pontuação 

100% de participação 10 pontos 

90% de participação 08 pontos 

80% de participação 06 pontos 

70% de participação 04 pontos 

60% de participação 02 pontos 

Abaixo de 50% de participação 00 pontos 

DESEMPENHO Pontuação 

Ótimo 10 

Muito Bom 8 á a 9 

Bom 6 á a 7 

Satisfatório 4 á a 5 

Regular 2 á a 3 

Insuficiente 1 e 0 

 
Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017 

 
ANEXO IV 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO  

 

PEDAGÓGICO SEDUC (Diretoria de Monitoramento, Diretoria de Formação, Inclusão, Programa de 

Leitura) 

 DESCRITORES PONTOS 

1-  Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades 
satisfatoriamente. 

 

2– Planeja o trabalho para executar suas atividades de forma eficiente e eficaz, 
monitorando e identificando as etapas do processo e realizando as devidas 
adequações para o alcance dos resultados. 

 

3 – Participa da construção de instrumentos de diagnóstico e monitoramento da 
aprendizagem, através de assessorias e formação junto as escolas e seus 
profissionais. 

 

4 – Busca opções para melhor desempenho de suas atividades. Propostas de 
projetos e ações a serem desenvolvidas dentro do ambiente escolar. 

 

5–  Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas, procurando 
estabelecer sempre o melhor ambiente para os colegas de trabalho. 

 

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, com os gestores e com 
toda equipe pedagógica das escolas, demonstrando respeito, cooperação e 
compreensão. 

 

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da 
instituição utilizados no exercício de sua função. 

 

8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, com 
participação nos cursos de formações promovidas pela Secretaria Municipal de 
Contagem (SEDUC) e outros que são de seus interesses, buscando melhores 
habilidades requeridas ao exercício do seu cargo. 

 

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao 
desempenho das propostas pedagógicas das escolas junto aos estudantes. 

 

*10– Está presente no horário preestabelecido para início das atividades e 
cumpre regularmente a jornada de trabalho.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Pontualidade verificar o seguinte quadro de pontuação (item 10): 
 

Faltas Injustificadas – Ítem 10  Pontuação 

Nenhuma 10 pontos 

1 a 2 faltas 08 pontos 

2 a 4 faltas 06 pontos 

 4 a 6 faltas 04 pontos 

7 a 9 faltas 02 pontos 

10 faltas 01 pontos 

  

  
  
  
  
  
  

DESEMPENHO Pontuação 

Ótimo 10 

Muito Bom 8 á a 9 

Bom 6 á a 7 

Satisfatório 4 á a 5 

Regular 2 á a 3 

Insuficiente 1 e 0 

 
 
 

Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO Nº        , DE         DE NOVEMBRO DE 2017 

ANEXO V 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POR MÉRITO / DESEMPENHO  

 

ADMINISTRATIVO SEDUC (Departamento de Estrutura e Funcionamento Escolar, Departamento 

de Gestão dos Trabalhadores em Educação, Jurídico, Diretoria de Abastecimento e Logística, 

Diretoria Administrativo Financeiro) 

DESCRITORES PONTOS 

1. Demonstra conhecer as atribuições de seu cargo e realiza suas atividades 
satisfatoriamente. 

 

2– Apresenta capacidade de trabalhar individual e coletivamente, com adequada 
distribuição de tempo e utilização dos recursos de que dispõe, para o alcance das 
metas propostas. 

 

3 – Envolve no desenvolvimento das atividades propostas pelo gestor e 
apresenta compreensão e habilidades no trabalho que executa. 

 

4 – Busca de opções pelo melhor desempenho de suas atividades. Propostas de 
projetos e ações a serem desenvolvidas. 

 

5– Apresenta disposição para vivenciar mudanças e situações novas e adaptar-se 
a ela, procurando estabelecer sempre o melhor ambiente para os colegas de 
trabalho, estudantes e comunidade 

 

6 – Possui habilidade no relacionamento de trabalho, demonstrando respeito, 
cooperação e compreensão. 

 

7 – Valoriza a conservação das instalações, materiais e equipamentos da 
instituição utilizados no exercício de sua função. 

 

8 – Apresenta interesse e esforço pessoal no desenvolvimento profissional, 
buscando melhores habilidades requeridas ao exercício do seu cargo. 

 

9 – Atende às condições de trabalho, buscando as melhorias necessárias ao 
desempenho da equipe. 

 

10– É pontual e assíduo estando presente no horário preestabelecido para início 
das atividades e cumpre regularmente a jornada de trabalho.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



No Item 10 – Pontualidade Verificar o seguinte quadro de pontuação: 
 

Número de Faltas Injustificadas Pontuação 

Nenhuma 10 pontos 

1 a 2 faltas 08 pontos 

2 a 4 faltas 06 pontos 

4 a 6 faltas 04 pontos 

7 a 9 faltas 02 pontos 

10 faltas 01 pontos 

 

DESEMPENHO Pontuação 

Ótimo 10 

Muito Bom 8 á a 9 

Bom 6 á a 7 

Satisfatório 4 á a 5 

Regular 2 á a 3 

Insuficiente 1 e 0 

 
➢ Porcentagem de 70% na progressão por mérito / desempenho. 


