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Ofício DREA/CIRC nº 488/2011          
Araguaína, 30 de novembro de 2011. 

 
Ao (À) Senhor (a)  
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  

 
Assunto: Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério 

 

Senhor (a) Diretor (a); 

 

1.  Informo a Vossa Senhoria que foi publicado no Diário Oficial nº 3511, do dia 25 

de novembro de 2011, o Edital nº 035, de 24 de novembro de 2011, que “Dispõe sobre os 

procedimentos para evolução funcional dos profissionais do magistério do sétimo 

procedimento de Progressão Vertical e do quinto de Progressão Horizontal”. 

2.  A progressão horizontal, conforme esclarece o edital, “destina-se a promover a 

passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente 

superior, mantido o nível, dentro do mesmo cargo, mediante avaliação de desempenho e 

tempo de serviço.” Ainda segundo o documento, está habilitado para esta modalidade de 

progressão o profissional que “tenha cumprido o interstício mínimo de três anos de efetivo 

exercício na referência em que se encontra (....); e tenha sido aprovado nas avaliações 

anuais que compõem o interstício mínimo exigido.” Cumprindo estes requisitos, estes 

profissionais não precisam formalizar um requerimento para progressão. 

3.                   Já em relação à progressão vertical, ela “destina-se a promover a passagem do 

profissional do magistério de um nível para outro superior, mediante a combinação de 

avaliação de desempenho e titulação”, sendo habilitado para tal, aquele profissional que 

tenha “titulação correspondente ao nível que pleiteia, reconhecida pelos órgãos competentes; 

cumprido três anos de efetivo no exercício no nível em que se encontra (....); e sido aprovado 

nas avaliações anuais que compõem o interstício mínimo exigido.” Para este tipo de 

progressão, aponta o edital, “o profissional do magistério deverá formalizar requerimento. (....) 

no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2011. 

4.                    Solicito a Vossa Senhoria plena divulgação do referido edital aos servidores 

dessa unidade escolar e atenção especial ao prazo do requerimento do mesmo. 

   Atenciosamente, 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino de Araguaína 


