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Circular n.º 2/2020 - SEJUS/GAB/CADAM Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2020

ASSUNTO:  Promoção Funcional - 2020

Aos servidores pertencentes à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Considerando o disposto no Decreto Distrital nº 37.770/2016, que regulamenta a
promoção funcional dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do DF, que trata o
art. 56 da Lei 840/2017, informamos os trâmites necessários para aferição de mérito para fins de
promoção funcional.

No âmbito da SEJUS a apuração de mérito para fins da PROMOÇÃO FUNCIONAL no ano de
2020 será realizada pela comissão designada pela Portaria nº 509, de 11 de dezembro de 2019, publicada
no DODF de 13/12/2019.

A promoção funcional é a passagem do úl�mo padrão da classe em que o servidor se
encontra para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, no mesmo cargo. São três os
requisitos para a concessão da promoção funcional:

I) cumprimento com êxito do período de estágio probatório;

II) cumprimento do inters�cio de efe�vo exercício no padrão atual, previsto na lei da
respec�va carreira;

III) atendimento ao critério de mérito.

Todos os servidores deverão consultar a relação dos servidores aptos a concorrer à
PROMOÇÃO no exercício de 2020, que se encontra em anexo a este Processo. Se o nome constar na lista,
o servidor deverá realizar os seguintes procedimentos:

1. ABERTURA DO PROCESSO (restrito ou público):

Iniciar um PROCESSO INDIVIDUAL;
Tipo de Processo: "Pessoal: Progressão e Promoção"; 
Especificação: "Promoção Funcional 2020- nome do servidor";
 Interessados:  nome do servidor e matrícula;
Nível de acesso “restrito ou público”.

2. INCLUSÃO DO CURRÍCULO PADRÃO:

Clicar no ícone "Incluir Documento";
Clicar o botão (+) e digitar "Currículo Padrão";
 Preencher o “Currículo Padrão” e assinar;

Atenção:

*Assine o Currículo Padrão! (Sem a assinatura, não será considerado)

Não preencha o campo PONTUAÇÃO!

3. INCLUSÃO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:



Clicar no ícone "Incluir Documento";
Escolher o Tipo de Documento: "EXTERNO";
Escolher o tipo de documento pertinente (ex: certificado) e data do documento (será a data de emissão
do documento, ex: data de conclusão do curso que consta no certificado);
Formato: Digitalizado nesta unidade; 
Tipo de Conferência: documento original;
Nível de acesso: Público;
Escolher Arquivo;
Confirmar dados.

Todos os Diplomas, Cer�ficados e Diários Oficiais referentes ao inters�cio ao qual
concorre a Promoção Funcional, declarados no Currículo Padrão, devem ser incluídos no Processo.

Os cer�ficados u�lizados para fim de Adicional de Qualificação poderão ser considerados
para efeito de Promoção Funcional.

Os cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado u�lizados para GTIT
poderão ser u�lizados.

Os cursos de pós-graduação podem ser apresentados a qualquer tempo.

4. AUTENTICAÇÃO:

Após inclusão do documento;
Clicar no ícone “Autenticar Documento”;
A autenticação não pode ser feita pelo servidor proprietário da documentação. Outro servidor deve ser
solicitado para realizar  a assinatura.
Documentos sem autenticação não serão aceitos. 

Atenção: Todos os documentos deverão ser autenticados individualmente!

5. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO:

Até o dia 28/02/2020;
 Endereço: SEJUS/GAB/CADAM

Os processos encaminhados após este prazo não serão recebidos. O servidor deverá
aguardar novo inters�cio para concorrer novamente à Promoção Funcional.

O Decreto Decreto nº 37.770, de 14 de novembro de 2016 possui todas as informações as
quais o servidor necessitará para o preenchimento do Currículo Padrão.

É de responsabilidade do servidor o envio do Processo de Promoção Funcional. No caso de
não enviar e/ou não alcançar a pontuação exigida ocorrerá prejuízo na vida funcional do servidor.

A Comissão de Avaliação de Desempenho e Aferição de Mérito possui todas as notas das
avaliações de desempenho dos servidores concorrentes. Sendo assim desnecessário que o próprio
servidor anexe suas avaliações.

Sugerimos acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal para ter ciência do resultado da
aferição de mérito.

A legislação em vigor no ano de 2015 (Portaria nº 02/SEA, de 25.01.1995) facultava à
Comissão a compilação da pontuação excedente para uma próxima promoção. Foi escolha da Comissão
de Avaliação de Desempenho e Aferição de Mérito da carreira socioeduca�va à época o não registro.
Assim, não há pontuação excedente para os servidores que promoveram no ano de 2015 pertencentes à
carreira socioeduca�va.

Qualquer dúvida encaminhar email para cadam@sejus.df.gov.br.

 

 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2016/11_Novembro/DODF%20216%2017-11-2016/DODF%20216%2017-11-2016%20SECAO1.pdf


Documento assinado eletronicamente por LUISA DE LEMOS SANTOS - Matr.0197930-2,
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho e Aferição do Mérito, em 03/02/2020,
às 11:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 34939888 código CRC= 6EF56078.
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