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CONSELHO SUPERIOR – CONSUP - FAEST/UNISERRA 

 

  

RESOLUÇÃO N° 04/2021, de 15/01/2021  
  

 
Aprova o Plano de Carreira Docente e de Tutores – PCDT 

da Faculdade de Educação de Tangará da Serra.  
  

 
 
O PRESIDENTE do CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA 

SERRA, no exercício de suas funções regimentais, em conformidade com as demais 

legislações aplicáveis, e de acordo com Reunião realizada nesta data, RESOLVE:  

 

Art. 1° Fica aprovado o Plano de Carreira Docente e de Tutores – PCDT da Faculdade de 

Educação de Tangará da Serra.   

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.    

 

  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 

_______________________________ 

Prof. Gilmar Utzig 
  Presidente CONSUP 
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Apresentação 

 

A Faculdade de Educação de Tangará da Serra - FAEST, doravante denominada apenas por 

Faculdade, é um estabelecimento de ensino superior particular do município de Tangará da 

Serra, Estado de Mato Grosso, mantida pela Unidade de Ensino Superior de Tangará da 

Serra LTDA – UniSerra, situada à Rua Deputado Hitler Sansão, 1038-W, Bairro Jardim do 

Lago, com sede e foro na cidade de Tangará da Serra - MT. 

A FAEST encontra-se devidamente Recredenciada junto ao Ministério da Educação, conforme 

Portaria no 520, de 09/06/2020, publicada no DOU em 12/06/2020. 

Tem como MISSÃO “Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, 

proporcionando a formação de profissionais, capazes de promoverem a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade”. 

Objetivos e Metas 

OBJETIVOS/METAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

Implantar a EAD 

Solicitação do 
Credenciamento 
Institucional para EAD   

     

Elaboração dos PPCs dos 
cursos EAD e submissão ao 
CONSUP. 

     

Adequação do Regimento p/ 
EAD e submissão ao 
CONSUP. 

     

Elaboração de Política para 
EAD, normas e 
regulamentos, e submissão 
ao CONSUP. 

     

Elaboração da proposta 
orçamentária em cada 
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exercício, para garantir a 
sustentabilidade financeira 
da Instituição 

Autorizar os Cursos de EAD 
previstos neste PDI 

Implementação Cursos  de 
graduação 

     

Disponibilizar para toda 
comunidade acadêmica, 
todos os regulamentos e 

documentos institucionais 
para leitura em QRCODE 

 

Implementar e disponibilizar 
no site, murais da IES e 
locais de fácil visualização, 
os documentos institucionais 
através da leitura e 
download em QrCode 

     

Capacitação do corpo 
docente em EaD e em 

metodologias ativas de 
aprendizagem, corpo de 

tutores, equipe 
multidisciplinar e pessoal 
técnico administrativo em 

EaD. 

Realizar a capacitação e 
formação continuada dos 
atores envolvidos direta e 
indiretamente nos Cursos 
EAD 

     

Autorizar os cursos de 
graduação previstos neste 

PDI 

Implementação Cursos  de 
graduação 

     

  

Implementar o Plano de 
Carreira Docente e de 

Tutores 

Elaborar o plano de carreira 
docente e de tutores 

     

Implementar o plano de 
carreira docente e de 
tutores  

     

 

Implementar o Plano de 
Carreira do Corpo Técnico-

Administrativo  

Elaborar o plano de carreira 
técnico-administrativo  

     

Implementar o plano de 
carreira técnico-
administrativo  

     

 

Implantar a política de 
iniciação científica 

Promoção  e 
desenvolvimento de 
projetos de iniciação 
científica para docentes e 
discentes. 

     

Implantar a política de 
extensão  

Promoção  e 
Desenvolvimento de 
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atividades de extensão para 
os corpos docente, discente 
e sociedade 

 

 

Ter um Corpo Docente 
Qualificado 

Contratação de professores 
e tutores qualificados e 
titulados, e apoio aos 
mesmos para alcançarem 
titulação maior 

     

Capacitação do Corpo 
Docente e Tutores 

     

Manter o Corpo Técnico-
Administrativo qualificado 

para a realização das 
atividades institucionais 

Promoção da Política de 
Qualificação do Corpo 
Técnico-Administrativo 

     

 

 

 

Desenvolver as ações 
necessárias para garantir os 

espaços para a prática 
profissional 

Promoção de parcerias com 
empresas, instituições 
públicas e privadas, 
movimentos sociais e 
comunidades 

     

Disponibilização dos 
Laboratórios específicos dos 
cursos a serem oferecidos 

     

Promoção da adaptação da 
infraestrutura física e 
acadêmica necessária para a 
implantação dos cursos 

     

 

 

 

 

 

Disponibilizar a 
Infraestrutura física e 

acadêmica para o 
desenvolvimento da 

instituição e de seus cursos 

Promoção da adaptação ou 
ampliação das instalações 
específicas para os 
laboratórios, a fim de 
atender às necessidades do 
ensino, iniciação científica e 
da extensão.  

     

Ampliação /adaptação das 
instalações para os 
laboratórios específicos para 
os cursos a serem 
oferecidos.  

     

Ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico 
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Atualização tecnológica de 
todos os equipamentos da 
instituição, segundo as 
necessidades pedagógicas  

    

 

 

 

 

 

Promover a avaliação 
contínua das atividades 
desenvolvidas pela IES 

Implantação e 
desenvolvimento do Projeto 
de Autoavaliação 

     

Constituição da Comissão 
Própria de Avaliação nos 
moldes do SINAES 

     

Acompanhamento das 
avaliações da CPA, e 
implementação das 
alterações necessárias 
propostas pela Comissão 

     

 

Possibilitar o 
desenvolvimento de 

iniciativas que 
proporcionem a articulação 

entre os diversos saberes 

Aplicação de metodologias 
ativas de aprendizagem  

     

Atendimento das 
expectativas do mercado de 
trabalho e garantia do 
desenvolvimento do setor e 
os anseios da sociedade 

     

Desenvolver profissionais 
capazes de diagnosticar e 

implementar mudanças nas 
esferas públicas e privadas 

Implementação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos   

     

 

 

Organizar uma forma 
padrão de informações na 

IES 

Formulação e 
desenvolvimento de um 
projeto que padronize a 
comunicação interna e 
externa objetivando a 
personalização das 
informações nas diversas 
mídias 

     

Criar estratégias de 
marketing e propaganda 

para divulgação dos 
projetos institucionais e de 
informações úteis para as 

comunidades interna e 
externa 

Criação e desenvolvimento 
de um Projeto de Marketing 
Educacional   

     

Institucionalização de um 
departamento de Marketing 
Educacional  
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Promover as condições 
adequadas de acesso e 

permanência dos alunos na 
Faculdade 

Elaboração e divulgação do 
Processo Seletivo  

     

Promoção de Nivelamento e 
reforço aos discentes  

     

Criação do Programa de 
Orientação Psicopedagógica 
(POP)  

     

Atuação para garantir o 
acesso dos alunos à Política 
de concessão de bolsas de 
estudo e descontos diversos 

     

 

Empreender processo de 
inserção social, pensando 

globalmente 

Atuação no reconhecimento 
dos problemas da 
comunidade local e regional 
a partir da prestação de 
serviços especializados 

     

Criação do Núcleo de 
Educação Inclusiva (NEI) 

     

Ampliar e desenvolver 
convênios e parcerias com 

organizações públicas e 
privadas, Instituições do 

Terceiro Setor e 
comunidade 

Viabilização de ambiente de 
aprendizagem que 
proporcione aproximação 
com a realidade social 

     

 

 

 

___________________ 

Prof. Gilmar Utzig 

Diretor Geral 
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PLANO DE CARREIRA DOCENTE E DE TUTORES (PCDT) 

 

Capítulo I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º Fica instituído através do presente instrumento o Plano de Carreira Docente e de 

Tutores – PCDT, da Faculdade de Educação de Tangará da Serra – FAEST, com sede e foro na 

Rua Deputado Hitler Sansão, 1038-W, Bairro Jardim do Lago, cidade de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, mantida pela Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli 

– UniSerra, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, instituída pelo 

Instrumento Particular de Constituição se Sociedade Empresária LTDA, inscrita no CNPJ sob 

no. 12.935.851/0001-05, registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob no. 

11200556079 em 25/11/2010.  Atualmente, a Mantenedora possui a 7ª Alteração 

Contratual, “Consolidada” tendo seus atos constitutivos registrados digitalmente sob 

protocolo nº 2247029, em 30 de março de 2020, na Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso. 

§1º A FAEST goza de autonomia no âmbito de sua liberdade acadêmica por meio de um 

Regimento que estabelece e regulamenta sua estrutura organizacional, do mesmo modo 

que as atribuições dos seus órgãos acadêmicos e administrativos, e o PCDT reger-se-á 

conforme o disposto no Regimento da Faculdade de Educação de Tangará da Serra e neste 

instrumento específico. 

§2º O regime jurídico dos empregados docentes de ensino superior em nível de graduação 

da FAEST é o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, da legislação complementar e das 

demais normas específicas, respeitadas as disposições regimentais institucionais da FAEST. 

 

Art. 2º O Plano de Carreira Docente é o instrumento que estabelece os procedimentos 

operacionais e disciplinares da política de pessoal docente do Ensino Superior em nível de 

graduação da FAEST que tem como mantenedora a Uniserra. 
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Art. 3º O PCDT tem por finalidade: 

a) orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e as atividades do Corpo 

Docente no Quadro de Carreira Docente; 

b) contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos professores do Quadro 

de Carreira Docente de modo a assegurar um quadro de pessoal bem qualificado 

para a Faculdade; 

c) estimular o professor para o exercício eficaz das funções docentes; 

d) promover o crescimento e qualificação funcional do docente; 

e) possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida competência; 

f) apreciar e aprovar o Plano de progressão funcional dos professores. 

 

Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º São atribuições da Direção Geral, conforme Art. 16 do Regimento Geral 

I. Propor a adequação deste Regimento, submetendo-os à homologação da 

Mantenedora e à aprovação do CONSUP; 

II. Propor e adequar as Políticas Institucionais a serem implantadas na Faculdade 

submetendo-as à homologação do CONSUP; 

III. Propor e adequar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI e suas alterações, através de Comissão constituída 

para este fim, submetendo-os à homologação da Mantenedora e à aprovação do 

CONSUP;  

IV. Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e suas alterações;    



 
 

Rua Dep. Hitler Sansão, 1038-W – Jardim do Lago - Tangará da Serra-MT 

Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br 

9 

V. Representar a Faculdade junto às pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

em assuntos de natureza acadêmica e administrativa de seu interesse, ouvida a 

entidade Mantenedora; 

VI. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e do Conselho de Ensino e 

Extensão; 

VII. Elaborar o plano anual de atividades acadêmicas da Faculdade e submetê-lo à 

deliberação do Conselho de Ensino e Extensão; 

VIII. Elaborar a proposta orçamentária da Faculdade a ser submetida à deliberação do 

Conselho Superior, para posterior aprovação da entidade Mantenedora; 

IX. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados; 

X. Fiscalizar o cumprimento do regime acadêmico e a execução dos programas e 

conteúdos programáticos das disciplinas e atividades curriculares; 

XI. Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da Faculdade, 

podendo, para tanto, constituir comissão de processo disciplinar para apurar 

responsabilidades; 

XII. Propor à entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XIII. Autorizar, previamente, os pronunciamentos e as publicações que envolvam 

responsabilidade da Faculdade; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

complementares pertinentes; 

XV. Resolver os casos omissos neste Regimento ad referendum do Conselho Superior; 

XVI. Convocar as eleições para a escolha dos representantes dos corpos docente e 

discente nos colegiados; 

XVII. Promover a lotação nos órgãos e setores da Faculdade do pessoal docente, 

técnico-administrativo e de apoio; 

XVIII. Designar os membros e suplentes dos órgãos colegiados e dar-lhes posse; 
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XIX. Baixar normas de serviços administrativos; 

XX. Submeter à apreciação da entidade Mantenedora a prestação de contas do 

exercício findo; 

XXI. Assinar acordos e contratos, submetendo a apreciação da mantenedora; 

XXII. Homologar as decisões dos órgãos colegiados; e 

XXIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

Art. 5º São atribuições da Direção Acadêmica, de acordo com o Art. 20 do Regimento Geral: 

I. Auxiliar a Direção Geral no exercício das atividades acadêmicas da Faculdade; 

II. Promover o inter-relacionamento entre as coordenações de cursos; 

III. Coordenar as ações de planejamento, execução e avaliação das atividades 

relacionadas ao ensino, iniciação científica e extensão, objetivando a sua integração; 

IV. Estimular a participação da comunidade acadêmica em eventos culturais, científicos e 

desportivos; 

V. Supervisionar as atividades relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, de 

iniciação científica e de extensão; 

VI. Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos eventuais; observada, 

sempre, a regra estabelecida no §1° do artigo 15 deste Regimento; 

VII. Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e demais normas complementares 

oriundas dos órgãos colegiados ou da Direção Geral. 

§1º Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Acadêmica é substituída por um dos 

Coordenadores de Curso, designado previamente pela Direção Geral. 

§2º A Direção Geral terá sua organização e funcionamento definidos em regulamento 

próprio, instituído por ato da Direção Geral juntamente com a entidade mantenedora. 

Parágrafo único: Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Acadêmica é 

substituída por um dos Coordenadores de curso, designado previamente pela Direção Geral. 
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Art. 6º Compete ao Coordenador de Curso: 

I. Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso e o NDE; 

II. Representar a Coordenação do Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Colegiado de curso, 

bem como a assiduidade dos professores; 

IV. Apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso, à Direção Geral e à Direção Acadêmica, 

relatório de suas atividades e da sua Coordenação; 

V. Sugerir à Direção Geral a contratação ou dispensa de pessoal docente, ouvido a Direção 

Acadêmica da Faculdade;  

VI. Submeter ao Colegiado de curso e à Direção Geral, nas épocas devidas, o plano de atividades 

a ser desenvolvido em cada período letivo, incluindo a proposta da lista de ofertas e do 

horário das disciplinas, sempre com o objetivo da constante atualização e melhoria da 

qualidade do curso, após análise da Direção Acadêmica da Faculdade; 

VII. Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e bem assim dos 

demais planos de trabalho da Coordenação;  

VIII. Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de atividades 

de ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem;  

IX. Propor ao NDE reformulações no Projeto Pedagógico de Curso e/ou na matriz curricular; 

X. Sensibilizar o corpo docente, discente e técnico administrativo a participar do processo de 

avaliação institucional; 

XI. Estimular, no âmbito da Coordenação, a publicação de trabalhos didáticos, técnicos e 

científicos; e 

XII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pela Direção Geral, pela Direção 

Acadêmica da Faculdade e pelos órgãos colegiados, previstas em lei e neste Regimento. 

 

Art. 7º Compete ao docente, conforme disposto no Art. 128 do Regimento Geral: 
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I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado de Curso; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente o 

programa e a carga horária; 

III. Registrar nos diários de classe, ou folhas equivalentes, a frequência dos alunos e o 

conteúdo da matéria lecionada; 

IV. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e do 

rendimento acadêmico, e aferir os resultados apresentados pelos alunos; 

V. Entregar à Secretaria Acadêmica os resultados das avaliações do aproveitamento e 

do rendimento acadêmico dos alunos, nos prazos fixados; 

VI. Observar e fazer cumprir o regime disciplinar da Faculdade; 

VII. Submeter ao Colegiado de Curso projetos de ensino, iniciação científica e de 

extensão, e executá-los depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e Extensão; 

VIII. Votar e ser votado para representante de sua classe nos órgãos colegiados da 

Faculdade, quando convocado pela Direção Geral; 

IX. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

X. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos da Faculdade, 

observadas, sempre, as regras estabelecidas neste Regimento; 

XI. Comparecer a todos os atos cívicos, religiosos, solenidades de colação de grau e 

demais eventos culturais em que a comunidade acadêmica da Faculdade esteja 

participando; 

XII. Exercer as demais atribuições que lhes forem atribuídas em lei e neste Regimento; e 

XIII. Ministrar, com frequência obrigatória, nos cursos de natureza presencial, as aulas 

que lhe forem designadas nos dias letivos e horário fixados pela Coordenação 

competente, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
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Art. 8º Compete aos tutores, conforme disposto no Art. 134 do Regmento Geral: 

I. Clarificar as mudanças de postura, necessárias ao sistema Digital, bem como sobre 

as tecnologias empregadas para a realização do curso;  

II. Situar o aluno sobre as responsabilidades de cada agente participante do sistema: 

professores do Núcleo de Educação à Distância, dos Tutores e do próprio aluno; 

III. Motivar os alunos;  

IV. Eliminar ou minimizar dúvidas;  

V. Orientar a aprendizagem dos estudantes;  

VI. Esclarecer dúvidas, individualmente ou em grupos;  

VII. Oportunizar momentos de convivência;  

VIII. Assessorar os estudantes na organização de seus planos de estudos (estabelecer 

objetivos, recursos, formas de avaliação, resolução de atividades, entre outros);  

IX. Dominar técnicas pedagógicas de Tutoria, sejam elas presenciais ou à distância;  

X. Propiciar aos alunos diferentes recursos para a superação de obstáculos e 

dificuldades que venham a surgir;  

XI. Organizar e propiciar atividades variadas, como alternativas para o processo de 

aprendizagem dos alunos: sugerir bibliografia para leituras complementares, visitas 

técnicas, entre outros;  

XII. Zelar pelo patrimônio, pela preservação da honra, a imagem e reputação do 

Faculdade; 

XIII. Zelar pela ética, moral e os bons costumes, bem como a qualquer membro da 

Direção Geral, administração, professor, Coordenador e ou outro funcionário no 

ambiente acadêmico; 

XIV. Orientar constantemente os alunos para a prática dos estudos independentes.  
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Capítulo III 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

 

Art. 9º São consideradas atividades de magistério, próprias do corpo docente/tutor, no 

ensino superior: 

I. Atividades de aulas: as aulas curriculares ministradas nos cursos de graduação, 

extensão ou de pós-graduação; 

II. Atividades extra-aulas: aquelas desenvolvidas na área da iniciação científica ou 

concernentes à produção, ampliação, revisão ou aprofundamento do conhecimento, 

orientação e supervisão de estágios ou atividades suplementares específicas para 

melhoria do aprendizado discente. 

 

Art. 10 Os membros do Magistério Superior integram a comunidade acadêmica como um 

todo, e suas funções acadêmicas devem levar em conta o processo global de educação, 

segundo a missão e os princípios da FAEST. 

 

Art. 11 A admissão do professor e tutor para integrar a carreira de docente na IES se fará 

mediante indicação do Coordenador de Curso e aprovação da Direção Geral, após processo 

de seleção, que envolverá prova de títulos, entrevistas, prova didática mediante aula 

ministrada sobre um ou mais pontos da disciplina pleiteada, e quando necessário, prova 

escrita de conhecimento.  

Os professores e tutores da Instituição deverão ser recrutados entre pessoas cuja 

capacidade, títulos acadêmicos, identidade profissional, integridade de costumes e vocação 

lhes permitam desempenhar a contento as funções que lhes sejam atribuídas na carreira 

docente.  

Serão considerados, em caráter preferencial, para contratação (admissão) e para promoção 

(mudança de categoria) na carreira docente e de tutores, os títulos universitários, o teor 
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científico dos trabalhos realizados, experiência profissional e de magistério em outras 

instituições de ensino superior.  

Do candidato à admissão será exigida, no mínimo, a comprovação de que é portador de 

diploma de curso de especialização, onde tenha sido estudada a disciplina que irá ministrar, 

ou disciplinas afins.  

A contratação dos docentes e tutores será realizada pela Mantenedora, com carteira de 

trabalho devidamente assinada, após a autorização de cada curso.  

 

Capítulo IV 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 12 O PCDT da FAEST terá basicamente a carreira do cargo de Professotr/tutor assim 

estruturada: 

a) PROFESSOR I 

b) PROFESSOR II 

c) PROFESSOR III 

I. O cargo de professor será exercido no desempenho das atividades, a saber: regência 

de classe, auxiliar de regência de classe, supervisão escolar, orientação educacional, 

direção e coordenação administrativa. 

II. O cargo de PROFESSOR I terá como exigência mínima a habilitação a nível de pós 

graduação/especialização. 

a) Para o PROFESSOR I na condição de MESTRANDO, será pago um adicional de 10%, 

com base na carga horária praticada pelo mesmo. 

III. O cargo de PROFESSOR II terá como exigência mínima habilitação de pós-graduação, 

a nível de MESTRADO. 

a) Para o PROFESSOR II na condição de DOUTORANDO, será pago um adicional de 
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10%, com base na carga horária praticada pelo mesmo. 

IV. O cargo de PROFESSOR III terá como exigência mínima habilitação de pós-graduação, 

a nível de DOUTORADO. 

V. A carreira de PROFESSOR está estruturada em 03 níveis e cada nível em 10 classes, 

conforme Anexo II deste plano. 

VI. As descrições das atividades e funções do cargo de PROFESSOR constam do Anexo III 

deste Plano e é parte integrante do mesmo. 

§ 1º Podem ser contratados, fora do quadro de carreira docente, professores auxiliares de 

ensino para exercer funções de magistério sob a supervisão da coordenação do respectivo 

curso. 

§ 2º O professor, para ser contratado, deverá possuir diploma de graduação na área 

correspondente ou afim, obtido em instituição credenciada ou reconhecida nos termos da 

lei. 

 

Art. 13 São considerados professores integrantes do quadro complementar: 

I. Professores Convidados: serão admitidos para integrar o corpo docente da 

Instituição, a fim de atender à demanda por profissionais que vêm se destacando em 

seu campo de atividade ou substituir professor afastado. Seu contrato será 

temporário, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período. Sua remuneração será de acordo com o enquadramento nas exigências 

do Plano de Carreira Docente da IES, considerando-se sua qualificação e sua 

experiência. 

II. Professores Visitantes: serão admitidos para atender a programa especial de ensino e 

extensão. Seu contrato será temporário, pelo período de até 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, cabendo exceção nos casos de convênio 

com entidades nacionais ou internacionais, obedecida a legislação trabalhista (art. 

443, CLT). Sua remuneração será de acordo com sua qualificação e experiência, 

fixadas pelas exigências do PCDT da Instituição. 
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III. Professores Auxiliares: serão admitidos em caráter de experiência, considerando sua 

qualificação, fora do quadro de carreira docente e como integrantes do quadro 

complementar, para exercer as funções de magistério sob a supervisão da 

coordenadoria do respectivo curso.  O contrato especial terá a duração máxima de 12 

(doze) meses. 

 

Capítulo V 

DO PROCESSO SELETIVO 

Seção I  

Recrutamento e Seleção 

 

Art. 14 O processo de recrutamento e seleção será realizado exclusivamente para os cargos 

iniciais. 

§1º A seleção de novos docentes ocorrerá semestralmente ou quando houver necessidade, 

definida em edital elaborado e publicado pela Direção da FAEST com as demandas de 

cada curso. 

§2º Só haverá seleção após distribuição de carga horária até o limite máximo que possam 

assumir os atuais docentes e esgotado o exercício interno de consulta e integração 

entre coordenações de cursos monitorados pela Direção acadêmica. 

§3º O exercício de aproveitamento máximo do pessoal previsto no parágrafo 2º deste artigo 

dispensa edital interno. 

 

Art. 15 O processo de recrutamento e seleção de docentes será realizado pela Direção 

Administrativa e Financeira, por solicitação da Coordenação de Curso, com aprovação da 

Direção Acadêmica e da Direção Geral. 
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Seção II 

Da participação 

 

Art. 16 Para a participação nos processos seletivos serão exigidos dos candidatos os 

seguintes requisitos mínimos: 

a) Ser portador de diploma de curso superior, devidamente registrado, com habilitação 

na área de conhecimento pretendida ou correlata; 

b) Ser portador de certificado de curso de especialização, obtido nos moldes da 

legislação vigente. 

 

Seção III 

Das etapas do processo seletivo 

 

Art. 17 O processo seletivo possuirá as seguintes etapas: 

a) Divulgação das vagas através de editais publicados no portal da Instituição; 

b) Análise e triagem dos currículos pela Direção Acadêmica e coordenações de cursos; 

c) Banca composta pelo coordenador do respectivo curso, um professor da área e a 

Direção Acadêmica; 

d) Entrevista Individual com a coordenação do curso ou colegiado, conforme o caso. 

 

Art. 18 Em casos emergenciais, a contratação de docente substituto poderá ser feita por 

tempo determinado, com a possibilidade de renovação até prazo não superior a 12 (doze) 

meses, sem caracterizar ingresso na carreira docente. 
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Seção IV 

Do resultado do processo 

 

Art. 19 A escolha e a decisão final para admissão do candidato são de responsabilidade da 

coordenação do curso e de seu respectivo colegiado. 

 

Art. 20 É de responsabilidade da Direção Acadêmica: 

a) fornecer ao solicitante parecer técnico do candidato; 

b) assegurar o cumprimento das condições constantes nos critérios básicos de seleção; 

c) sintetizar os resultados individuais da entrevista e avaliação realizada com o 

candidato, de modo a compor o seu cadastro para futuro aproveitamento das 

informações; e 

d) proferir o resultado final do candidato selecionado. 

 

Capítulo VI 

DA ADMISSÃO DO DOCENTE 

 

Art. 21 O processo admissional do candidato selecionado iniciar-se-á a partir do término do 

processo de recrutamento e seleção e cumprirá as seguintes etapas: 

I. Entrega da documentação exigida pela legislação vigente; 

II. Exame médico; 

III. Participação em Programa de Capacitação que consiste em apresentação da história, 

missão, estrutura administrativa, políticas de ensino e extensão da Faculdade. 

Parágrafo único - O ingresso na carreira de Professor e/ou /tutor dar-se-á, exclusivamente, 

mediante contratação direta com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na 
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referência inicial, compatível com a habilitação do contratado. 

 

Art. 22 A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, é de 

competência da Mantenedora, de acordo com o Regimento da Faculdade e da Ficha 

Docente, após parecer da Direção Geral. 

§1º A Ficha Docente é o documento oficial e interno de controle da movimentação docente, 

onde estão definidas as disciplinas e atividades extra-aula a serem desenvolvidas pelo 

docente, as horas-aula e/ou horas extras, sua quantificação e local de atuação; 

§2º A Ficha Docente será encaminhada à Direção Acadêmica pelo Coordenador de Curso 

antes do início do período letivo, com a proposta de trabalho, respectivo horário e aceitação 

do docente; 

§3º A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento/reenquadramento do 

docente ou na comprovação da documentação apresentada, em qualquer tempo, implica no 

cancelamento do enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

Capítulo VII 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 23 O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em três (03) categorias funcionais 

que poderão ser subdivididas, conforme tabela em anexo, e designadas como: 

I. Professor I – referência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; 

II. Professor II – referência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; 

III. Professor III – referência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

Parágrafo único – A referência teto será a letra J. 

 

Art. 24 Toda categoria se situa, inicialmente, na referência A, sendo elevada, 
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gradativamente, às referências seguintes. 

 

Art. 25 A progressão de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no Artigo 12 e seus incisos, e os percentuais de admissão fixados 

pela IES com o parecer da Mantenedora. 

 

Capítulo VIII 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 26 O docente integrante do quadro de carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes 

de trabalho em tempo contínuo ou de horista: 

I. Regime de Tempo Integral – TI - O regime de trabalho em tempo integral 

compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição, 

nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, trabalhos 

de extensão, planejamento e avaliação;  

II. Regime de Tempo Parcial – TP - Docente contratado atuando com 12 ou mais horas 

semanais de trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do tempo 

para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes; 

III. Regime Horista – H - para os que cumprem horas semanais de trabalho e 

percebem seus vencimentos em função apenas das horas-aula contratadas. 

§1º O regime de tempo parcial ou integral, possibilita ao docente o contrato para o exercício 

de horas-aula e horas extra-aulas. O pagamento das horas extra-aula será realizado de 

acordo com a qualificação e experiência do docente e no mesmo valor das horas-aula, 

conforme o Plano de Carreira Docente desta Instituição de Ensino. 

§2º A distribuição do número de horas destinadas ao ensino e extensão e extra-aula será 

proposta pelo coordenador de curso à Direção Acadêmica, nos termos da Ficha Docente e 

dos critérios definidos pela Instituição. 
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Art. 27 Os docentes designados para função administrativa ocupantes da função de 

Coordenador receberão, no seu exercício, remuneração de professor correspondente à 

carga horária de 20 h/a, podendo estar incluídas neste total, até 08 horas em sala de aula. 

 

Capítulo IX 

DOS VALORES E VANTAGENS 

 

Art. 28 Os professores integrantes do Quadro de Carreira Docente serão remunerados 

segundo a categoria funcional e o regime de trabalho, conforme os valores expressos na 

tabela salarial. 

§1º Os vencimentos do professor sofrerão acréscimo sobre o valor pecuniário das suas 

horas-aula efetivamente ministradas, mediante ascensão em um sistema de níveis de 

referência, de acordo com a avaliação de desempenho das atividades de ensino e 

extensão e outras afins desenvolvidas pelo docente, conforme previsto neste Plano de 

Carreira. 

§2º O enquadramento no sistema de referências definido pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, será feito em função da análise da avaliação de desempenho documental apresentada 

pelo interessado, com a comprovação da sua produção pelo Coordenador do Curso. 

§3º O processo de enquadramento inicia-se mediante requerimento do docente, em 

impresso próprio, junto à Coordenação do Curso e somente no mês de outubro de cada 

ano, acompanhado de toda documentação comprobatória necessária. 

§4º Após analisado o pedido indicado no §3º, a solicitação será encaminhada à Direção 

Acadêmica e à Coordenação de Curso para as providências necessárias. 

§5º A Coordenação do Curso terá os meses de novembro a janeiro para a análise e 

creditação/pontuação da respectiva produção docente, enviando seus resultados à Direção 

Acadêmica e Direção Geral para o reenquadramento do professor em cada referência. 

§6º A nova remuneração docente, após a creditação da respectiva referência, será devida 
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sobre as horas-aula contratadas devendo ser paga a partir do mês subsequente à concessão 

do referido benefício de carreira, com percentuais definidos pela Instituição. 

§7º A remuneração das horas-aula ou horas-atividade nos cursos ou programas de Pós-

Graduação e Extensão Universitária ou congênere, quando ministrados em módulos, será 

fixada em cada caso, em função das características do evento. A remuneração em questão 

cessará quando terminarem as atividades do evento, segundo a sua programação, e não 

gerará direitos de continuidade por ser atividade eventual, temporária e por obra certa. 

 

Art. 29 A hora-aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 

ministrada segundo o Plano de Ensino, o planejamento e preparação, avaliação dos alunos, 

desempenho de registro e controle acadêmico. 

 

Art. 30 A remuneração do Professor Convidado,  Visitante ou Titular, será a mesma fixada 

para professor do quadro de carreira docente, tendo em vista a sua qualificação e o regime 

de trabalho que lhe for definido, nos termos do contrato e de acordo com os valores 

estabelecidos na tabela em anexo. 

 

Seção I 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

Art. 31 A Mantenedora designa o ocupante da função de Diretor Geral e, dentre os docentes 

integrantes do quadro de carreira da FAEST, designa também aqueles que foram indicados 

pela Direção Geral para ocupar as funções de Direção Pedagógica e Coordenação de Curso. 

Parágrafo único - O Diretor Geral e os demais possuem mandatos concomitantes de 04 anos, 

sendo facultada a sua renovação subsequente. 

 

Art. 37 Os docentes designados para função administrativa ocupantes das funções de 
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Direção e Coordenação receberão, no seu exercício, remuneração de professor 

correspondente à carga horária de 40 horas-aula mais gratificação correspondente a 1/3 e 

1/4 dos seus vencimentos, respectivamente. 

 

Art. 32 O valor da hora-aula dos ocupantes de função gratificada será de acordo com a 

categoria e referência classe em que o professor se enquadra, conforme disposto no Quadro 

C do Anexo II, deste PCDT. 

 

Art. 33 Não será permitido o acúmulo de funções gratificadas. 

 

Art. 34 O professor só receberá a gratificação durante o período em que estiver exercendo a 

função, não sendo a referida bonificação incorporada aos seus vencimentos. 

Capítulo X 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 

Art. 35 Progressão horizontal é a passagem do docente de seu padrão de vencimento base 

para outro, imediatamente superior, dentro das referências do cargo a que pertence (A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J). 

 

Art. 36 Na carreira do magistério a progressão horizontal poderá ocorrer alternadamente: 

I. Por antiguidade: ocorrerá a cada 02 (dois) anos de efetivo serviço à Instituição, no 

padrão de vencimento em que se encontre; 

II. Por merecimento: ocorrerá na mesma categoria, de uma referência para outra 

imediatamente superior, após avaliação de desempenho e cumprimento, pelo 

docente, de interstício mínimo de 02 (dois) anos de atividade na instituição dentro 

do respectivo nível. 
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a) A cada 02 (dois) anos a Faculdade promoverá a progressão horizontal, ora por 

antiguidade, ora por merecimento, alternadamente. 

§1º Para a concessão da progressão horizontal o docente não poderá ter sofrido pena 

disciplinar de suspensão no período em análise. 

§2º Não será considerada a licença não-remunerada como tempo de efetivo serviço à 

Instituição. 

 

Art. 37 A avaliação de desempenho docente para a progressão por merecimento será feita 

através de: 

a) Apresentação à Direção Acadêmica, pelo professor, de Relatório de Atividades 

desenvolvidas pelo docente no interstício em análise; 

b) Resultado da avaliação de desempenho docente aplicada pela Comissão Própria de 

Avaliação- CPA no interstício de 02 (dois) anos. 

§1º A CPA de que trata a alínea b deste artigo, em consonância com o art. 13 da 

Portaria Ministerial interna de 19 de março de 2009/ MEC, será constituída pelo corpo 

discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior e da 

sociedade civil, por meio de suas representações. 

§2º Ao Colegiado do Curso caberá proceder à avaliação do docente, num prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, podendo convocá-lo para esclarecimento. 

§3º Será considerado apto à progressão horizontal o docente cuja avaliação seja igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos. 

§4º O resultado da avaliação será homologado pelo Colegiado Acadêmico e encaminhado 

para parecer final do CONSEP, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior. 

§5º O professor tem o direito de solicitar recurso de revisão toda vez que tiver 

dúvidas ou discordar da avaliação feita ou do benefício concedido/negado. 

§6º O recurso deverá ser apresentado ao CONSEP no prazo máximo de 30(trinta) dias após 

a homologação do resultado para decisão final. 
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§7º Havendo necessidade de desempate entre os docentes selecionados, em decorrência do 

número de progressões a ser efetivado ser inferior ao número desses, serão utilizados os 

seguintes critérios, prioritariamente na ordem abaixo: 

I. docente que não tiver sido promovido no último processo de progressão horizontal 

por merecimento ou progressão horizontal por antiguidade ou progressão vertical; 

II. maior tempo efetivo do docente na Instituição, considerando anos, meses e dias, 

tendo como referência a data do início do período da avaliação de desempenho 

que será utilizado para a progressão horizontal por merecimento; 

III. maior tempo efetivo do docente no padrão, considerando anos, meses e dias, 

tendo como referência os últimos 12 (doze) meses, contados até a data do início do 

período da avaliação de desempenho que será utilizado para a progressão horizontal 

por merecimento. 

 

Capítulo XI 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 

Art. 38 Progressão vertical é a passagem do docente de uma categoria para outra 

categoria imediatamente superior, condicionada à existência de vaga. 

§1º A progressão vertical far-se-á por titulação acadêmica, obedecendo-se um 

Interstício mínimo de 02 anos, e se dará da seguinte forma: 

I. Da categoria de Professor I para Professor II mediante obtenção do Título de Mestre. 

II. Da categoria de Professor II para Professor III mediante obtenção do Título de 

Doutor. 

§2º O enquadramento na progressão vertical se dará na referência inicial, ou seja, na 

referência A. 

§3º A progressão vertical será concedida de acordo com o número de vagas para cada 

categoria de professor. 
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§4º Não havendo vagas suficientes na categoria pretendida, será promovido o docente com 

melhor avaliação de desempenho. 

§5º Havendo necessidade de desempate, será considerado o maior tempo de exercício na 

Instituição, e, ainda assim prevalecendo o empate, terá vantagem o docente de maior 

idade. 

§6º Para concorrer à progressão vertical, o docente deverá solicitá-la através de 

requerimento próprio instruído com os comprovantes da titulação, no mês de outubro de 

cada ano. 

a) Será aceito como comprovante de titulação o Diploma de Conclusão do Curso. 

§7º A progressão a que fez jus o professor entrará em vigor a partir do mês e janeiro do ano 

seguinte. 

 

Capítulo XII 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art.39 A avaliação de desempenho acadêmico do professor será realizada pela pontuação 

proferida pela Comissão Própria de Avaliação, somada à pontuação proferida pela Banca 

Examinadora nomeada pelo Colegiado de Curso da Instituição, nas seguintes atividades: 

I. Ensino na educação superior, conforme artigo 44 da Lei 9.394/96, assim 

compreendidos os cursos e programas formalmente incluídos nos planos de 

integralização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação; 

a) Para cada 03 (três) anos de exercício do magistério no ensino superior na 

Instituição serão atribuídos 25 (vinte e cinco) pontos; 

b) Esta pontuação não será cumulativa. 

II. Produção intelectual: autoria ou coautoria de livros, organização de coletânea com 

participação e sem participação, tradução de livros abrangendo a produção 

científica, artística, técnica e cultural, representada por publicações ou formas de 
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expressão usuais e pertinentes aos ambientes acadêmicos específicos, avaliados de 

acordo com a sistemática da CAPES, CNPq e Comitê de Avaliação Científica da 

Faculdade para as diferentes áreas do conhecimento; 

a) Artigos científicos aprovados e publicados receberão 05 (cinco) pontos; 

b) Apresentação de trabalhos em congressos, simpósios ou seminários e promoção 

de atividades artísticas e culturais receberão 05 (cinco) pontos; 

c) Livros publicados receberão 10 (dez) pontos. 

III. Administração, compreendendo atividades de direção, coordenação e auxiliar de 

coordenação na FAEST. 

a) Direção – 25 pontos 

b) Coordenação – 20 pontos 

c) Auxiliar de Coordenação – 10 pontos 

IV. Extensão, relacionada a projetos de extensão aprovados pelas instâncias 

institucionais competentes; 

V. Representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados na FAEST 

relacionados à área de atuação do docente, na condição de indicados ou eleitos, 

assim como de representação sindical; 

VI. Envolvimento em outras atividades não incluídas no plano de integralização 

curricular de cursos e programas oferecidos pela Instituição, tais como orientação e 

supervisão discente, participação em bancas examinadoras e outras desenvolvidas na 

FAEST. 

 

Art. 40 Será atribuída a pontuação máxima de 25 (vinte e cinco) pontos para cada um dos 

incisos I, II e III do artigo anterior, e 10 (dez) pontos para cada um dos demais incisos do 

mesmo dispositivo. 

 

Art. 41 Estará habilitado à progressão horizontal o docente que houver obtido o valor 
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acumulado em todos os incisos do Artigo 39 deste Plano a quantidade igual ou superior a 50 

(cinquenta) pontos. 

 

Capítulo XIII 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 42 Os demais deveres, direitos e responsabilidades, incluindo o regime disciplinar do 

pessoal docente estão previstos no Regimento da FAEST. 

 

Capítulo XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 43 Além das licenças previstas pela legislação pertinente, também serão concedidos 

afastamentos do docente nas seguintes formas: 

a) com remuneração; 

b) sem remuneração. 

§1º Os afastamentos com remuneração serão concedidos aos docentes para participação de 

eventos científicos ligados à sua área de atuação na IES. 

§2º Só poderá solicitar afastamento com remuneração o professor que tiver no 

mínimo 03 anos de efetivo exercício docente na Instituição. 

a) O valor da remuneração e o prazo do afastamento do docente deverão ser aprovados 

pelo CONSEP, considerando o parecer do Colegiado de Curso; 

b) Não será permitido o afastamento de mais de um professor ao mesmo tempo; 

c) O professor mais antigo na Instituição terá prioridade na concessão do afastamento 

com remuneração; 
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d) O pedido de concessão desse afastamento será encaminhado pelo professor 

interessado ao Coordenador do Curso em que leciona que o encaminhará para 

parecer do Colegiado do Curso; 

e) Para ser aprovado, o pedido de afastamento com remuneração deverá atender 

aos interesses institucionais, ter relação com as áreas de conhecimento ou atividades 

da Faculdade e ser ministrado por entidade reconhecida pelos Órgãos Oficiais 

competentes; 

f) A Instituição incentivará, dentro dos seus limites orçamentários, com bolsas-auxílio, 

a participação docente em congressos, seminários e eventos congêneres, para 

publicação de trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse institucional; 

g) Dentro do plano orçamentário anual será destinado um percentual para despesas 

com essas atividades que deverá ser aprovado pelo Conselho Superior. 

 

Art. 44 As bolsas-auxílio para participar de congressos ou seminários e outros eventos serão 

concedidas nas seguintes condições: 

a) Requerimento do professor interessado; 

b) O evento deverá estar relacionado à área de atuação do docente na Instituição; 

c) Apresentar à Direção Acadêmica o comprovante de participação no evento e 

relatório sucinto dos temas ou atividades desenvolvidas no evento em questão. 

Parágrafo único: Em caso de não atendimento ao estipulado na alínea “ c” acima deverá 

restituir o valor recebido atualizado monetariamente, quando for o caso. 

 

Art. 45 Os afastamentos sem remuneração são aqueles requeridos para acompanhamento 

de tratamento de saúde de cônjuge, filhos ou genitores, quando o único membro do círculo 

familiar disponível for o professor. 

§1º O afastamento não remunerado do docente será de até 06 (seis) meses podendo ser 

prorrogado por igual período mediante requerimento instruído com atestado médico. 
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§2º Só poderá solicitar afastamento sem remuneração o professor que tiver no mínimo 03 

anos de efetivo exercício docente na Instituição, uma carga horária mínima de 12 horas e 

não tiver vínculo empregatício com outra Instituição 

§3º Só será concedido afastamento não remunerado a um professor por período. 

 

Art. 46 O retorno do professor afastado sem remuneração, para as atividades normais de 

trabalho será na data prevista quando do seu afastamento. 

§1º Não será garantida ao professor, quando do seu retorno, a mesma carga horária e 

disciplinas que tinha antes do afastamento. 

§2º ão sendo interesse do professor afastado sem remuneração retornar às suas 

atividades na Instituição, deverá manifestar-se por escrito, no prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias antes do término da licença. 

 

Art. 47 Para o enquadramento do professor no regulamento do Quadro de Carreira 

Docente será exigida uma das seguintes condições: 

I. Estar contratado como professor e no exercício de suas funções; 

II. Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime em vigor na 

FAEST. 

§1º Estende-se o enquadramento ao professor que, estando afastado da Instituição, 

devidamente autorizado e aprovado pela IES, atenda aos incisos deste artigo. 

§2º O período em que o professor estiver afastado da Instituição não entra na 

contagem de tempo para as vantagens deste Plano de Carreira. 

 

Art. 48 Cabe à FAEST constituir Comissão de Docentes, com respectivas atribuições e 

critérios, para programar todo o processo de enquadramento dos professores. 
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Capítulo XV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 49 A implantação do presente PCDT respeitará os direitos adquiridos dos atuais 

professores, desde que estejam devidamente qualificados de acordo com a Legislação do 

Conselho Nacional de Educação vigente no País. 

I. A partir da implantação, toda contratação de professor será baseada neste Plano 

de Carreira; 

II. Os professores já pertencentes ao quadro de docentes da Instituição deverão 

assinar Termo de Adesão ao PCDT. 

III. O docente que não queira aderir, permanecerá em quadro de pessoal fora do 

Plano, tendo seus direitos adquiridos anteriormente garantidos, porém sem ter 

direito aos benefícios de carreira concedidos pelo Plano. 

 

Art. 50 Caberá ao Conselho Superior a divulgação, implantação e manutenção do PCDT. 

§1º Este PCDT pode ser reformulado ou alterado mediante proposta do CONSEP, 

devidamente aprovada pela Mantenedora. 

§2º Após a aprovação do PCDT pelos órgãos competentes, a FAEST terá o prazo máximo de 

90 (noventa) dias para sua implantação. 

 

Art. 51 Integram este PCDT as tabelas e formulários em anexo, assim compreendidos: 

a) ANEXO I - Quadro de quantitativos de cargos e titulação; 

b) ANEXO II - Quadro de cargos e salários; 

c) ANEXO III - Descrição de cargos e funções; 

d) ANEXO IV - Termo de Adesão ao PCDT; 

e) ANEXO V - Requerimento de Progressão Vertical; 
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f) ANEXO VI - Requerimento de Progressão Horizontal; e 

g) ANEXO VII - Termo de Compromisso 

h) ANEXO VIII – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional 

 

Art. 52 Este PCDT entra em vigor na data de sua aprovação pela Mantenedora, incluindo 

seus anexos. 

 

Tangará da Serra – MT, Janeiro de 2021 

 

 

______________________ 
Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSUP 
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ANEXO I 

 

 

 

                          QUADRO DE QUANTITATIVO DE CARGOS E TITULAÇÃO 

 

 

 

 

Ordem 

 

Cargos 

 

Quantitativo de 

Cargos (previsão) 

 

Nível de Titulação 

 

I 

 

Cargo de 

Professor I 

 

 

10 

Ser portador do título de 

Especialista, estar 

matriculado ou ser possuidor 

de um número mínimo de 

créditos ou disciplinas em 

programa de pós-graduação 

em nível de mestrado ou 

doutorado.  

II 

Cargo de ProfessorII  

 

10 

Ser portador do título de 

Mestre. 

 

III 

Cargo de Professor III  

05 

Ser portador do título de 

Doutor 

 

IV 

 

Cargo de Professor 

Convidado 

 

02 

Ser portador do título de 

Especialista, Mestre ou 

Doutor 
 

V 

 

Cargo de Professor 

Visitante 

 

02 

Ser portador do título de 

Especialista, Mestre ou 

Doutor 
 

VI 

 

Cargo de 

Professor Auxiliar 

 

05 

Ser portador do título de 

Especialista, Mestre ou 

Doutor 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

 

A) QUADRO DE CARREIRA DOCENTE  

(PROGRESSÃO VERTICAL) 

 

 

 

 

 

Ordem 

 

Cargos de 

Professores 

 

Níveis de Titulação 

 

I 

Professor I Ser portador do título de 

Especialista, estar matriculado 

ou ser possuidor de um 

número mínimo de créditos ou 

disciplinas em programa de 

pós-graduação em nível de 

mestrado ou doutorado. 

 

II 

Professor II Ser portador do título de 

Mestre. 
 

III 

 

Professor III 

Ser portador do título de 

Doutor 
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B) QUADRO COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

Ordem 

 

 

Cargos de 

Professores 

I Convidado 

II Visitante 

III Auxiliar 

 

 

 

C) QUADRO DE REFERÊNCIAS  

(PROGRESSÃO HORIZONTAL) 

 

 A /R$ B/ R$ C/ R$ D/ R$ E/ R$ F/R$ G/R$ H/R$ I/R$ J/R$ 

   Professor I  

21,87* 

 

22,52* 

 

23,20* 

 

23,89* 

 

24,61* 

 

25,34* 

 

26,10* 

 

26,89* 

 

27,69* 

 

28,52* Professor II  

26,32* 

 

27,10* 

 

27,92* 

 

28,76* 

 

29,62* 

 

30,50* 

 

31,42* 

 

32,36* 

 

33,33* 

 

34,33*     Professor III  

29,57* 

 

30,45* 

 

31,37* 

 

32,31* 

 

33,28* 

 

34,27* 

 

35,30* 

 

36,36* 

 

37,45* 

 

38,58*  

Obs: 

1:* valor da hora-aula 

              2. A carreira de PROFESSOR está estrutura em 3 Níveis (I, II, III) 

                  – cada Nível está estruturado em 10 Classes 

                  – o intervalo entre as Classes é de 3% 

3. Os valores de hora base constantes no quadro de referência são atualizados na data base nos mesmos índices da 

Convenção Coletiva 

              4. Quando o professor for promovido de uma categoria para outra e o salário do primeiro nível da nova categoria 

for menor que o valor atual que ele percebe, será enquadrado na referência imediatamente superior ao valor que 

recebia. 
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              5. Na tabela, ao valor do salário do ocupante de cada classe, haverá um adicional por tempo de serviço calculado a 

cada 5 anos, na razão de 5% (quinquenio) 

 

D) QUADRO DE GRATIFICAÇÕES 

 

 

 

FUNÇÃO 

 

GRATIFICAÇÃO 
 

DIREÇÃO GERAL 

 

1/3 do valor correspondente a 40 horas-aula  

         COORDENAÇÃO 

 

1/4 do valor correspondente a 40 horas-aula  
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ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS  

1. Identificação do cargo: Professor 
2. Título do cargo: Professor I 

3. Forma de recrutamento: Processo seletivo 

4. Requisitos para provimento: Possuir formação em curso superior de graduação na 

área de conhecimento onde irá atuar; possuir o título de Especialista obtido em Instituição 

credenciada ou reconhecida nos termos da Legislação vigente, estar matriculado ou ser possuidor 

de um número mínimo de créditos ou disciplinas em Programa de Pós-graduação em nível de 

mestrado ou doutorado. 
5. Atribuições: 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e demais normas internas; 

b) Executar integralmente os programas curriculares bem como cumprir o número de dias 

letivos e horários fixados no Calendário; 

c) Manter rigorosamente em dia a escrituração do diário de classe;  

d) Promover a avaliação dos alunos nos prazos determinados;  

e) Elaborar programas e planos de ensino; 

f) Manter a assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais, 

registrando sempre a sua frequência; 

g) Comparecer às atividades de caráter cívico e cultural promovidas pela Faculdade; 

h) Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 

para as quais for designado. 

6. Promoção: Aplicável 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS  

1. Identificação do cargo: Professor 
2. Título do cargo: Professor II 

3. Forma de recrutamento: Processo seletivo 

4. Requisitos para provimento: Possuir formação em curso superior de graduação na 

área de conhecimento onde irá atuar; possuir o título de Mestre obtido em Instituição 

credenciada ou reconhecida nos termos da Lei. 5.  Atribuições: 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e demais normas internas; 

b) Executar integralmente os programas curriculares bem como cumprir o número de dias 

letivos e horários fixados no Calendário; 

c) Manter rigorosamente em dia a escrituração do diário de classe;  

d) Promover a avaliação dos alunos nos prazos determinados;  

e) Elaborar programas e planos de ensino; 

f) Manter a assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais, 

registrando sempre a sua frequência; 

g) Comparecer às atividades de caráter cívico e cultural promovidas pela Faculdade;  

h) Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado. 

6. Promoção: Aplicável 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 

1. Identificação do cargo: Professor 
2. Título do cargo: Professor III 

3. Forma de recrutamento: Processo seletivo 

4. Requisitos para provimento: Possuir formação em curso superior de graduação na 

área de conhecimento onde irá atuar; possuir o título de Doutor obtido em Instituição 

credenciada ou reconhecida nos termos da Lei. 5. Atribuições: 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e demais normas internas; 

b) Executar integralmente os programas curriculares bem como cumprir o número de dias 

letivos e horários fixados no Calendário; 

c) Manter rigorosamente em dia a escrituração do diário de classe;  

d) Promover a avaliação dos alunos nos prazos determinados;  

e) Elaborar programas e planos de ensino; 

f) Manter a assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais, 

registrando sempre a sua frequência; 

g) Comparecer às atividades de caráter cívico e cultural promovidas pela Faculdade. 

 

h)Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 

para as quais for designado; 

6. Promoção: Não aplicável 
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

 

1. Identificação da função: Direção 
2. Título da função: Diretor Geral 

3. Forma de provimento: Designação pela Mantenedora 

4. Requisitos para provimento: Ter diploma de curso superior e possuir, no mínimo, 

o título de Especialista obtido em Instituição credenciada ou reconhecida nos termos da 

Lei. 5. Atribuições: 

a) Representar a FAEST junto a pessoas físicas e instituições públicas ou privadas, bem como em 

eventos de qualquer natureza; 

b) Convocar e presidir reuniões do CONSEP e Conselho Superior; 

c) Elaborar o plano anual de atividades da FAEST em harmonia com os Colegiados de Curso; 

d) Elaborar o relatório anual das atividades da FAEST; 

e) Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

f) Supervisionar o cumprimento do regime escolar e a execução de planos, programas e projetos; 

g) Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade de Educação de 

Tangará da Serra; 

h) Propor à Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-administrativo ouvidos 

os respectivos Colegiados; 

i)  Autorizar publicações que envolvam responsabilidades da Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra; 

j) Instaurar processos disciplinares e administrativos; 

k) Decidir sobre quaisquer questões administrativas que lhe sejam submetidas pelos órgãos, 

professores, funcionários ou alunos da FAEST em consonância com as Diretorias Administrativa e 

Acadêmica; 

l) Cumprir e fazer cumprir os dispositivos do Regimento Interno e exercer as demais 

atribuições que lhe sejam previstas em lei. 

6. Promoção: Aplicável dentro dos critérios da carreira docente 
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

 

1. Identificação da função: Direção 
2. Título da função: Diretor Acadêmico 

3. Forma de provimento: Designação pela Mantenedora dentre os docentes 

integrantes do quadro de carreira da Instituição e indicados pela Direção Geral 
4. Requisitos para provimento: Ter diploma de curso superior e possuir, no mínimo, 

o título de Mestre obtido em Instituição credenciada ou reconhecida nos termos da Lei. 
5. Atribuições: 

a) Coordenar a elaboração da programação acadêmica; 

b) Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas constantes da programação anual; 

c) Supervisionar planos, projetos e atividades; 

d) Propor metas, objetivos e prioridades para a FAEST; 

e) Propor ao Diretor Geral planos e programas de cursos de extensão e aperfeiçoamento; 

f) Acompanhar o funcionamento dos estágios supervisionados; 

g) Adotar medidas que visem a corrigir as dificuldades detectadas nos cursos em 

desenvolvimento; 

h) Propor critérios para pesquisas e oferta de cursos de extensão e aperfeiçoamento; 

i) Prestar assessoramento ao Diretor Geral; 

j) Sugerir e propor normas que visem ao aperfeiçoamento da execução das atividades 

constantes do planejamento e/ou de projetos em execução; e 

k) Elaborar a grade horária dos cursos em articulação com os Coordenadores. 

6. Promoção: Aplicável dentro dos critérios da carreira docente 
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

 

1. Identificação da função: Direção 
2. Título da função: Diretor Administrativo 

3. Forma de provimento: Designação pela Mantenedora dentre os docentes 

integrantes do quadro de carreira da Instituição e indicados pela Direção Geral 
4. Requisitos para provimento: Ter diploma de curso superior e possuir, no mínimo, o 

título de Mestre obtido em Instituição credenciada ou reconhecida nos termos da Lei. 
5. Atribuições: 

a) Zelar pela conservação do patrimônio da Instituição; 

b) Avaliar periodicamente as condições das instalações físicas e demais dependências; 

c) Apresentar um plano de atividades no início de cada ano; 

d) Apresentar, para apreciação do Conselho Superior, o orçamento anual; 

e) Contratar e dispensar professores e funcionários por indicação dos responsáveis pelos 

diversos setores. 

6. Promoção: Aplicável dentro dos critérios da carreira docente 
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

1. Identificação da função: Coordenação 

2. Título da função: Coordenador de Curso 

3. Forma de provimento: Designação pela Direção Geral e Direção Acadêmica 

dentre os docentes integrantes do quadro de carreira da Instituição 
4. Requisitos para provimento: Ter diploma de curso superior na área de 

conhecimento onde irá atuar e possuir, no mínimo, o título de Mestre obtido em 

Instituição credenciada ou reconhecida nos termos da Lei. 5. Atribuições: 

a) Distribuir encargos de ensino e extensão entre seus professores, respeitadas as especialidades e 

coordenar as atividades; 

b) Aprovar, acompanhar e arquivar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso 

apresentados, obrigatoriamente, pelos professores; 

c) Organizar, semestralmente, o plano geral de suas atividades e submetê-lo ao 

Colegiado de Curso; 

d) Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do seu pessoal docente; 

e) Promover e estimular a prestação de serviços à comunidade; 

f) Elaborar e executar, após aprovação pelo Colegiado de Curso, os projetos de ensino e extensão, 

de atualização e de treinamentos propostos pelos professores e considerados relevantes para a 

melhoria da qualidade do ensino; 

g) Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e adaptações de disciplinas; 

h) Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 

i) Organizar, coordenar e supervisionar os estágios; 

j) Sugerir alterações e/ou modificações no currículo do curso, obedecida a legislação em vigor; 

k) Elaborar, em conjunto com os professores, o projeto pedagógico do curso, mantendo- o sempre 

atualizado; 

l) Manter atualizado um banco de dados de seus professores contendo dados cadastrais, funcionais 

e acadêmicos; 

m) Encaminhar à direção as sugestões dos docentes relacionadas com aquisições de títulos para 

biblioteca, equipamentos e recursos materiais e tecnológicos; e 

n) Exercer as demais competências previstas em lei e neste regimento. 

6. Promoção: Aplicável dentro dos critérios da carreira docente 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE ADESÃO AO PCDT 

 

 

…………………………………………………………………………., brasileiro, professor, portador do RG n° 

………………………………….. e do CPF n° …………………………………….., venho por este instrumento particular 

fazer adesão ao PCDT da FAEST, declarando ter conhecimento de seu inteiro teor. 

 

Tangará da Serra – MT, …….…..de……………………………de…………… 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Professor 

 

 

 

Testemunhas: 

 

…………………………………………………………. 

CPF n° 

 

………………………………………………………… 

CPF n° 
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ANEXO V 

 

 

REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL 

 

 

 

 

Ao Colegiado do Curso ………………………………………………….. 

 

...........................................................................................................,  Professor  do  Curso  de 

..................................................................................desta IES, tendo concluído a pós- graduação 

stricto sensu no nível de ............................................. vem, com o devido acatamento,  REQUERER sua 

progressão vertical à  referência de ...................................................  de acordo com o Plano de 

Carreira Docente da FAEST. Encontra-se em anexo a documentação pertinente. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Tangará da Serra-MT, ........... de......................... de ............. 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

Professor 
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COLEGIADO DE CURSO 

 

(   ) Deferido                                    (  ) Indeferido : Motivos.............................................. 

 

................................................................................... 

 

................................................................................... 

 

.................................................................................... Data:....../....../............ 

Assinatura:................................................................. 
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ANEXO VI 

 

 

 

REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 

 

 

 

Ao Colegiado do Curso .................................................................. 

 

 

......................................................................,  Professor  do  Curso  de 

..................................................................................desta IES, tendo concluído a pós- graduação 

stricto sensu no nível de ............................................. vem, com o devido acatamento,     REQUERER     

sua     progressão     horizontal     à     referência     de ...................................................  de acordo 

com o Plano de Carreira Docente da FAEST. Encontra-se em anexo a documentação pertinente. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Tangará da Serra-MT, ........... de......................... de ............. 

 

 

.......................................................................................... 

 

Professor 
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COLEGIADO DE CURSO 

 

(   ) Deferido                                    (  ) Indeferido : Motivos.............................................. 

 

................................................................................... 

 

................................................................................... 

 

.................................................................................... Data:....../....../............ 

Assinatura:................................................................. 
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ANEXO VII 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,                                                                                                                          , brasileiro (a), professora (a), 

portador (a) da C.I. no.                                                      , comprometo-me, nos termos do PCDT da 

FAEST, retornar ao magistério nesta Instituição, pelo prazo igual ao da duração do Curso                                                                                                                              

ou a restituir, atualizado monetariamente, os vencimentos e as vantagens que houver percebido 

durante o meu afastamento, caso desista da sua conclusão. 

 

Tangará da Serra-MT,                 de                                                   de    

 

 

Assinatura:   

 

 

Testemunhas: 

 

 

1.                                                                         CPF_   

 

 

2.                                                                          CPF_                     
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ANEXO VIII 

 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

 

     Auto-avaliação                      Avaliação pela chefia imediata                 Avaliação pela equipe 

 

01 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME 

 

MATRÍCULA SIAPE 

Cargo: Unidade de Exercício: Nome do Chefe imediato: 

 

Atividade principal:  Ambiente organizacional 

 

02 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 

      /       /                    A                  /       /       

03 IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 

 

NOME 

MATRÍCULA SIAPE 

CARGO: 

     Unidade de Trabalho 

 

 

ABAIXO DO ESPERADO = ESCALA DE 1 A 4     -                                   PARCIALMETE ESPERADO:  ESCALA DE 5 A 6 

DENTRO DO ESPERADO:      ESCALA DE 7 A 8                                      ACIMA DO ESPERADO:  ESCALA DE 8 A 10 

 

04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
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CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

I - Qualidade do Trabalho: 

grau de exatidão, correção e 

clareza dos trabalhos 

executados. 

Seu trabalho é de difícil entendimento, apresentando erros e 

incorreções constantemente, mesmo sob orientação. 

1 

2 

3 

4 

 

1,5 

 

Seu trabalho é de entendimento razoável, eventualmente apresenta 

erros e incorreções, sendo necessário orientação para corrigi-los. 

5 

6 

 

 

 

Seu trabalho é de fácil entendimento, raramente apresenta erros e 

incorreções e quase nunca precisa de orientações para serem 

corrigidos. 

7 

8 

 

 

 

Seu trabalho é de excelente entendimento, não apresenta erros nem 

incorreções e não há necessidade de orientações. 

9 

10 

 

 

II - Produtividade no 

Trabalho: volume de trabalho 

executado em determinado 

espaço de tempo. 

Raramente executa seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos, 

prejudicando o seu andamento. Não sabe lidar com o aumento 

inesperado do volume de trabalho. 

1 

2 

3 

4 

 

2,0 

 

Tem dificuldade de executar seu trabalho dentro dos prazos 

estabelecidos, às vezes prejudicando o seu andamento. Um aumento 

inesperado do volume de trabalho compromete sua produtividade. 

5 

6 

 

 

 

Frequentemente consegue executar seu trabalho dentro dos prazos 

estabelecidos. Procura reorganizar o seu tempo para atender ao 

aumento inesperado do volume de trabalho. 

7 

8 

 

 

 

É altamente produtivo, apresentando uma excelente capacidade para 

execução e conclusão de trabalhos, mesmo que haja aumento 

inesperado do volume de trabalho. 

9 

10 

 

 

III - Iniciativa: 

comportamento 

empreendedor no âmbito de 

atuação, buscando garantir a 

eficiência e eficácia na 

Tem dificuldade de resolver as situações simples da sua rotina de 

trabalho, dependendo constantemente de orientações para solucioná-

las. Não apresenta alternativas para solucionar problemas ou 

situações inesperadas. 

1 

2 

3 

4 

 0,75 
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04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

execução dos trabalhos. Busca solucionar apenas situações simples da sua rotina de trabalho, 

dependendo de orientações de como enfrentar as situações mais 

complexas. Raramente apresenta alternativas para solucionar 

problemas ou situações inesperadas. 

5 

6 

 

 

 

Identifica e resolve com facilidade situações da rotina de seu trabalho, 

simples ou complexas. Frequentemente apresenta alternativas para 

solucionar problemas ou situações inesperadas. 

7 

8 

 

 

 

É seguro e dinâmico na forma como enfrenta e soluciona as situações 

simples e complexas da sua rotina de trabalho. Sempre apresenta 

ideias e soluções alternativas aos mais diversos problemas ou 

situações inesperadas. 

9 

10 

 

 

IV - PRESTEZA: disposição 

para agir prontamente no 

cumprimento das demandas 

de trabalho. 

Não demonstra disposição para executar os trabalhos prontamente, e 

não apresenta justificativa plausível. 

1 

2 

3 

4 

 

0,25 

 

Raramente demonstra disposição para executar os trabalhos 

prontamente. 

5 

6 

 

  

Frequentemente tem disposição para executar os trabalhos de 

imediato. 

 

7 

8 

 

  

Está sempre pronto e disposto a executar imediatamente o trabalho 

que lhe foi confiado, mostrando-se sempre interessado. 

9 

10 

  

V - Aproveitamento em 

Curso Introdutório. 

Não alcançou a meta estabelecida no plano de gestão do desempenho 

individual. 

1 

2 

3 

4 

 

2,0 
 

Alcançou a meta estabelecida no plano de gestão do desempenho 

individual. 

5 

6 
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04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

 

Ultrapassou a meta estabelecida no plano de gestão do desempenho 

individual em até 20%. 

7 

8 

 

 

 

Ultrapassou a meta estabelecida no plano de gestão do desempenho 

individual acima de 20%. 

9 

10 

 

 

VI - Assiduidade: 

comparecimento regular e 

permanência no local de 

trabalho. 

Falta e ausenta-se constantemente do local de trabalho, sem 

apresentar justificativa, não sendo possível contar com sua 

contribuição para a realização das atividades.  

1 

2 

3 

4 

 

0,5 

 

Algumas vezes falta e se ausenta do local de trabalho, sem apresentar 

justificativa, dificultando a realização das atividades. 

5 

6 

 

 

 

Quase nunca falta e é encontrado regularmente no local de trabalho 

para realização das atividades. 

7 

8 

 

 

 

Não falta e está sempre presente no local de trabalho para a 

realização das atividades. 

9 

10 

 

 

VII - Pontualidade: 

observância do horário de 

trabalho e cumprimento da 

carga horária definida para o 

cargo ocupado. 

Descumpre constantemente o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Quase sempre registra atrasos e 

saídas antecipadas. 

1 

2 

3 

4 

 

0,5 

 

Tem dificuldades para cumprir o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Registra atrasos e saídas antecipadas 

com certa frequência. 

5 

6 

 

 

 

Quase sempre cumpre o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Registra alguns atrasos ou saídas antecipadas. 

7 

8 
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04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

Cumpre rigorosamente o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Não registra atrasos nem saídas 

antecipadas. 

9 

10 
 

 

VIII - Administração do 

Tempo e Tempestividade: 

capacidade de cumprir as 

demandas de trabalho dentro 

dos prazos previamente 

estabelecidos. 

Não consegue organizar e dividir seu tempo de trabalho, 

descumprindo os prazos estabelecidos para a realização de suas 

atividades. 

1 

2 

3 

4 

 

0,5 

 

Não tem grande habilidade para organizar e dividir adequadamente 

seu tempo de trabalho, descumprindo frequentemente os prazos 

estabelecidos para a realização de suas atividades. 

5 

6 

 

 

 

Organiza e divide bem o seu tempo de trabalho, raramente 

descumprindo os  prazos estabelecidos para a realização de suas 

atividades.  

7 

8 

 

 

 

É extremamente habilidoso para organizar e dividir adequadamente 

seu tempo de trabalho, sempre cumprindo os prazos estabelecidos 

para a realização de suas atividades. 

9 

10 
 

 

IX - Uso adequado dos 

equipamentos e instalações 

de serviço: cuidado e zelo na 

utilização e conservação dos 

equipamentos e instalações 

no exercício das atividades e 

tarefas. 

Não é cuidadoso com os equipamentos e instalações, utilizando-os de 

forma inadequada e danificando-os. É sempre cobrado em relação ao 

uso adequado, conservação e manutenção.  

1 

2 

3 

4 

 

0,5 

 

Raramente é cuidadoso com os equipamentos e instalações, 

utilizando-os muitas vezes de forma inadequada e até mesmo 

danificando-os. Precisa ser cobrado, frequentemente, em relação ao 

uso adequado, conservação e manutenção.  

5 

6 

 

 

 

É constantemente cuidadoso com os equipamentos e instalações, 

utilizando-os quase sempre de forma adequada, sem danificá-los. 

Quase nunca é cobrado em relação ao uso adequado, conservação e 

manutenção.  

7 

8 

 

 

 

É extremamente cuidadoso com os equipamentos e instalações, 

utilizando-os sempre de forma adequada, sem danificá-los. Nunca 

precisa ser cobrado em relação ao uso adequado, conservação e 

manutenção. 

9 

10  
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04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

X - Aproveitamento dos 

recursos e racionalização de 

processos: melhor utilização 

dos recursos disponíveis, 

visando à melhoria dos fluxos 

dos processos de trabalho e à 

consecução de resultados 

eficientes. 

Não se preocupa em utilizar os materiais de trabalho de forma 

adequada, desperdiçando-os. Não apresenta ideias para simplificar, 

agilizar ou otimizar os processos de trabalho. 

1 

2 

3 

4 

 

0,5 

 

Raramente utiliza os materiais de trabalho de forma adequada, muitas 

vezes desperdiçando-os. Raramente apresenta ideias para simplificar, 

agilizar ou otimizar os processos de trabalho. 

5 

6 

 

 

 

Utiliza constantemente os materiais de trabalho de forma adequada, 

buscando não desperdiçá-los. Frequentemente apresenta ideias para 

simplificar, agilizar ou otimizar os processos de trabalho. 

7 

8 

 

 

 

Sempre utiliza os materiais de trabalho de forma adequada, sem 

desperdiçá-los e buscando diminuir o consumo. Sempre apresenta 

ideias para simplificar, agilizar ou otimizar os processos de trabalho. 

9 

10 

 

 

XI - Capacidade de Trabalho 

Em Equipe: capacidade de 

desenvolver as atividades e 

tarefas em equipe, 

valorizando o trabalho em 

conjunto na busca de 

resultados comuns. 

Não tem capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

criando um clima desagradável de trabalho. Não aceita sugestões dos 

membros da equipe para diminuir suas dificuldades, não agindo de 

forma a promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de 

resultados comuns.  

1 

2 

3 

4 

 

1,0 

 

Tem pouca capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

não se preocupando em manter um bom clima de trabalho. Às vezes 

aceita sugestões dos membros da equipe para diminuir suas 

dificuldades, quase nunca agindo de forma a promover a melhoria do 

desempenho da equipe na busca de resultados comuns.  

5 

6 

 

 

 

Tem boa capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

buscando manter um bom clima de trabalho. Aceita sugestões dos 

membros da equipe para diminuir suas dificuldades e busca agir de 

forma a promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de 

resultados comuns.   

7 

8 

 

 

 

Tem excelente capacidade de relacionamento e interação com a 

equipe, sempre mantendo um bom clima de trabalho. Não apresenta 

dificuldades de trabalho em equipe, agindo de forma a promover a 

melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

9 

10 
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04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO  ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 
PESO 

TOTAL DE 

PONTOS POR 

CRITÉRIO 

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO  

08 DATA:  

 

ASSINATURA/MATRÍCULA DO AVALIADOR:                                                        

 

 


