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SOBRE PROGRESSÃO 

 

Quais são os cursos aceitos para progressão? 

 

- Carreira Assistência: os cursos precisam estar relacionados às atribuições do cargo. 

Em caso de graduação e pós-graduação, são os que estão relacionados e reconhecidos 

pelo MEC (vide site do MEC http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas). 

 

- Carreira Magistério: a relação dos cursos aceitos para progressão está disponível no 

site da EAPE. Além dos cursos da EAPE, são aceitos aqueles validados por instituições 

de ensino superior reconhecidas pelo MEC (vide site da EAPE 

http://www.eape.se.df.gov.br/cursos-validados-pelo-eape-relacao-das-instituicoes/). 

 

 

Quando devo apresentar os cursos para progressão? 

 

- Carreira Assistência: a cada 6 (seis) anos, a partir da data de ingresso na SEEDF, os 

cursos devem ser apresentados, no mês anterior ao aniversário de admissão na SEEDF 

(6 anos, 12 anos, 18 anos e 24 anos): 

• Agente de Gestão Educacional: 120 (cento e vinte) horas-aula; 

• Técnico de Gestão Educacional: 140 (cento e quarenta) horas-aula; 

• Analista de Gestão Educacional: 180 (cento e oitenta) horas-aula; 

 

- Carreira Magistério: a cada 5 (cinco) anos, a contar da data da última progressão. Os 

cursos devem ser apresentados 1 (um) mês antes da data de ingresso na SEEDF.  

Os servidores podem acessar o site do SIGEP (https://sigep.se.df.gov.br/), no campo 

“progressão por mérito”, atentando-se para a data da última progressão. 

• Professor: 180 (cento e oitenta) horas-aula. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas
http://www.eape.se.df.gov.br/cursos-validados-pelo-eape-relacao-das-instituicoes/
https://sigep.se.df.gov.br/
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Como proceder? 

- a solicitação é realizada via processo SEI e o processo a ser iniciado será do tipo: 

“Pessoal: Progressão e Promoção”. 

- deverá ser inserido o documento: “Requerimento: Progressão Funcional SEE (for-

mulário)”; 

- anexar os documentos a serem apresentados para cada tipo de Progressão, como 

diplomas e certificados de cursos: 

- os documentos deverão ser digitalizados (no formato pdf) de forma que seja permi-

tida a consulta de seu conteúdo de maneira clara e objetiva; 

- não serão aceitos documentos anexados de forma invertida ou que não estejam em 

conformidade com as orientações acima mencionadas; 

- será necessário que servidor, que não seja o próprio solicitante, autentique os refe-

ridos documentos, por meio da ferramenta própria para este fim, disponível no SEI; 

- encaminhar o processo à Gerência de Evolução Funcional – GEVOF. 


