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1 – Como ocorre o desenvolvimento na carreira de Magistério Superior? 

O desenvolvimento na carreira de Magistério Superior ocorre mediante progressão funcional e 

promoção. Progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente 

superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para 

outra subsequente. 

2 – Quais os requisitos para a Progressão na carreira de Magistério Superior? 

a) O cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível; 

b) Aprovação em Avaliação de Desempenho. 

 

3 – Quais os requisitos para a Promoção na carreira de Magistério Superior? 

Além de observado o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no último nível de cada 

Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção, as seguintes condições são exigidas 

para cada classe descritas a seguir: 

a) Para a Classe B, com denominação de Professor Assistente: ser aprovado em processo de 

avaliação de desempenho. 

b) Para a Classe C, com denominação de Professor Adjunto: ser aprovado em processo de 

avaliação de desempenho. 

c) Para a Classe D, com denominação de Professor Associado: possuir o título de doutor e ser 

aprovado em processo de avaliação de desempenho. 

d) Para a Classe E, com denominação de Professor Titular: possuir o título de doutor, ser 

aprovado em processo de avaliação de desempenho e lograr aprovação de memorial que deverá 

considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional 

relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita. 

 

4 – Como ocorre o processo de aceleração da Promoção na Carreira de Magistério 

Superior? 

Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes 

requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção: 

a) Para o nível inicial da Classe B, com denominação de Professor Assistente, pela apresentação 

de titulação de mestre. 

b) Para o nível inicial da Classe C, com denominação de Professor Adjunto, pela apresentação de 

titulação de doutor. 

Os servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério Superior que ingressaram até 1º de 

março de 2013 podem concorrer ao processo de aceleração da promoção ainda que se encontrem 

em estágio probatório no cargo.  

        

5 – O que é Retribuição por Titulação? 

A Retribuição por Titulação é devida ao docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal em conformidade com a carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, 

independentemente do cumprimento do interstício nos valores e vigência estabelecidos no Anexo 

IV da Lei nº 12.772/2012. Os valores referentes à RT não serão percebidos cumulativamente 
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para diferentes titulações ou com quaisquer outras Retribuições por Titulação, adicionais ou 

gratificações de mesma natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


