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SISTEMÁTICA DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO 
  

É quase consensual que, após a aprovação em concurso público e enquadramento inicial, os dois 
movimentos de desenvolvimento nas carreiras são os de progressão e promoção. Variam a 
quantidade de classes para promoção e a quantidade de referências numéricas para progressão 
e respectivos interstícios. É também quase consenso que a promoção se dá pelo critério da 
educação formal e a progressão pelo critério de tempo de serviço, acrescido ou não da avaliação 
de desempenho. Entretanto, há experiências que contemplam apenas a progressão por tempo 
de serviço ou mérito (avaliação de desempenho), sendo a titulação reconhecida e premiada pela 
instituição de gratificação específica. 

Há experiências em que a titulação é reconhecida não para efeito de promoção, mas sim, de 
gratificação. Neste caso, existe apenas o regime de progressão e não o de promoção. Em alguns 
PCCSs encontram-se invertidos os conceitos de progressão e promoção em relação aos aqui 
adotados. 

As carreiras dos trabalhadores do SUS serão estruturadas em N classes, representadas por letras 
maiúsculas, para fins de promoção segundo critérios de formação e/ou experiência profissional, 
e N referências numéricas, para fins de progressão segundo critérios de tempo de serviço e/ou 
avaliação de desempenho.  

Claro que estas quantidades e os respectivos interstícios podem variar. Entretanto, é 
fundamental preservar a possibilidade de o trabalhador alcançar o teto de sua classe de 
enquadramento inicial durante o tempo exigido para sua aposentadoria ou o proporcional 
equivalente, no caso de aposentadoria por idade. 

Para o ingresso nas carreiras, referenciadas em cargos e grupos ocupacionais, exigir-se-á 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, garantindo-se a participação 
de representantes dos correspondentes sindicatos profissionais dos servidores municipais 
durante todo o processo, para fins de acompanhamento e fiscalização. 

Ao entrar em exercício, o servidor será enquadrado na Classe e na Referência inicial do 
respectivo cargo ou emprego e grupo ocupacional. Nas situações em que o Edital do concurso 
público exigir titulação específica, em formação escolar de nível técnico ou pós-graduação, de 
acordo com o perfil profissional ou ocupacional, o enquadramento inicial do servidor será na 
classe correspondente à titulação exigida.  

O nível de educação formal mínimo exigido para cada cargo não deve variar. Entretanto, a 
exigência para promoção é ajustada às necessidades da realidade em consideração, obedecidas 
às determinações legais, inclusive em relação à quantidade de horas exigidas para cursos de 
qualificação ou aperfeiçoamento. Entretanto, deve-se ter sempre em conta que este é um 
importante instrumento de estímulo à qualificação para o atendimento das demandas do SUS e 
não apenas um meio de elevação salarial. 

A movimentação funcional nas carreiras, referenciadas em cargos e grupos ocupacionais, dar-
se-á mediante promoção e/ou progressão. Promoção é a passagem do trabalhador de uma 
classe para outra, no mesmo cargo ou emprego, mediante o cumprimento de interstício e 
atendimento de requisitos de formação, qualificação ou experiência profissional.  Progressão é 



OFICINA SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ 

PROMOÇÃO: SINDSAUDE-PA                      REALIZAÇÃO: DIEESE 

DIAS 30/08 E 01/09/2016 – BELÉM – PARÁ  

 

 

Elaboração de Diretrizes para Formulação de PCCS em Âmbito Regional no SUS – Oficinas 
Nacionais Temáticas – São Paulo, 18 a 22 de julho de 2016 - Carta Acordo OPAS/ DIEESE – BR/ 
LOA/ 1400069.001 -  

 
 

a passagem do trabalhador de um padrão de vencimento ou de salário para outro, na mesma 
classe, por tempo de serviço e/ou por mérito, obedecido o interstício de N anos;  

O tempo de serviço será computado mediante o cumprimento de requisito de tempo de efetivo 
exercício no cargo. O mérito será atribuído com base em avaliação de desempenho periódica, 
segundo o disposto em Programa de Avaliação de Desempenho instituído e vinculado a este 
PCCS;  

.  

PROMOÇÃO  

A promoção dar-se-á de uma Classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, 
na mesma série de Classe do cargo ou emprego, mediante comprovação de formação, 
qualificação ou experiência profissional exigidas para a respectiva Classe, observando o 
cumprimento do intervalo mínimo de N anos entre as Classes. 

As Classes são identificadas por letras maiúsculas de acordo com os critérios abaixo definidos: 
(APENAS COMO EXEMPLO) 

1. Especialista em Saúde:  
I. CLASSE A: formação em nível superior completo, com diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;  
II. CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um dos seguintes itens:  

a) Uma Especialização com trabalho de conclusão de curso voltado para o 
aprimoramento do serviço na área de atuação ou abrangência do SUS ou;  

b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou 
abrangência do SUS ou; 

c) Residência Multiprofissional.  
III. CLASSE C: Título de Mestre na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS 

ou o disposto em uma das alíneas abaixo:  
a) Requisitos estabelecidos para a Classe C mais duas Especializações na área de 

atuação ou de abrangência do SUS, com trabalho de conclusão de curso voltado para 
o aprimoramento do serviço; 

IV. CLASSE D: Título de doutor ou PhD na área de atuação ou de abrangência do trabalho 
no SUS.  
 

2. Assistente em Saúde I  
I. CLASSE A: formação de nível médio técnico profissionalizante;  

II. CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A mais 200 (duzentas) horas de 
qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS, com trabalho de 
conclusão de curso voltado para o aprimoramento do serviço;  

III. CLASSE C: requisito estabelecido para a classe B acrescidos de um dos seguintes itens:  
a) Outra formação profissional técnico de nível médio em área de abrangência do SUS; 
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b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou 
de abrangência do SUS. 

IV. CLASSE D: requisitos estabelecidos para a Classe C, acrescidos de um dos seguintes 
itens:  
a) Formação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC com abrangência do SUS;  
b) Especialização de nível técnico de abrangência do SUS, com trabalho de conclusão 

de curso voltado para o aprimoramento do serviço;  
3. Assistente em saúde II  

I. CLASSE A: formação em nível médio;  
II. CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A mais 200 (duzentos) horas de 

qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS; 
III. CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes itens:  

a) 200 (duzentos) horas de qualificação profissional na área de atuação e ou de 
abrangência do SUS;  

b) Formação Profissional Técnico de Nível Médio na área de atuação ou de abrangência 
do SUS.  

IV. CLASSE D: requisitos estabelecidos para a Classe C, acrescidos de um dos seguintes 
itens:  
a) Formação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC na área de abrangência do SUS;  
b) 360 (trezentos) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de 

abrangência do SUS;  
c) Especialização de Nível Técnico na área de atuação ou de abrangência do SUS.  

4. Assistente em saúde III:  
I. CLASSE A: formação em ensino fundamental completo;  

II. CLASSE B: requisito estabelecido para a Classe A mais 180 (cento e oitenta) horas de 
qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do SUS;  

III. CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B mais formação de nível médio;  
IV. CLASSE D: requisitos estabelecidos para a Classe C, acrescidos de um dos seguintes 

itens:  
a) Formação em nível superior na área de atuação ou de abrangência do SUS; 
b) Dois cursos de Formação Profissional Técnico de Nível Médio na área de atuação ou 

de abrangência do SUS.  

Será tarefa da Comissão Técnica de Evolução Funcional definir os termos da correspondência 
entre experiência profissional e os diversos níveis de pós-graduação estabelecidos para efeito 
de enquadramento ou promoção.  

 

PROGRESSÃO 
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Cada Classe dos cargos deste PCCS, desdobra-se em  N Referências, que constituem a progressão 
por tempo de serviço conjugada com avaliação de desempenho.  

A progressão nas referências numéricas se dará por tempo de serviço efetivo e/ou por avaliação 
de desempenho. Nesta proposta, ambos os critérios serão utilizados para aumento do 
vencimento ou do salário. Os condicionantes da avaliação de desempenho estão detalhados no 
capítulo próprio.  

O pressuposto da progressão por tempo de serviço é o da crescente qualificação e capacidade 
de atendimento às necessidades institucionais por parte do trabalhador, pelo exercício de suas 
atribuições. A conjugação com o critério da avaliação de desempenho relativiza a afirmação 
anterior, tornando-a mais realista na medida em que busca elementos concretos para sua 
aferição. 

O servidor terá direito à progressão de uma referência para outra, subsequente da mesma 
Classe, desde que cumprido o interstício e/ou aprovado em processo de avaliação de 
desempenho. As licenças remuneradas e as concedidas para o exercício de mandato eletivo ou 
de dirigente de entidade sindical serão consideradas como de efetivo exercício do cargo ou 
emprego e não poderão servir de critério para a não concessão da progressão ou promoção ou 
para a suspensão do pagamento de adicionais ou gratificações salariais. 

É obrigatória a realização da avaliação de desempenho dos servidores, conforme os critérios e 
processos definidos no neste PCCS. 

Será assegurado ao servidor o direito de progredir verticalmente na Carreira, independente de 
Avaliação de Desempenho, caso haja omissão e/ou morosidade, por parte, da Administração 
Pública, na aplicação efetiva do referido processo de Avaliação.  

O servidor em estágio probatório terá direito à progressão, desde que aprovado em processo 
de avaliação de desempenho, conforme critérios constantes do Programa de Avaliação de 
Desempenho.  


