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Ilmo(a) Sr(a) Diretor(a) 
 

Eu, , matrícula SIAPE No , 

com lotação no       

(subunidade / unidade acadêmica), em conformidade com os Artigos 12 e 13 da Lei 12.772/2012 

e a Resolução CEPE nº 22/2014, venho solicitar de V.Sa.: 

 
(  ) promoção 
(  ) progressão 
(  ) aceleração de promoção 

 

Da Classe: ( )A 
( )B 

Denominação: ( )Auxiliar 
( )Assistente 

Nível: ( )I 
( )II 

 ( )C  ( )Adjunto  ( )III 
 ( )D  ( )Associado  ( )IV 

P/a Classe: ( )A 
( )B 

Denominação: ( )Auxiliar 
( )Assistente 

Nível: ( )I 
( )II 

 ( )C  ( )Adjunto  ( )III 
 ( )D  ( )Associado  ( )IV 

 
 

Relativa ao interstício de / / a / /   
 
 

Data / /   
 
 
 
 

 

Assinatura do(a) solicitante 
 

Anexar: 
Relatório de Atividades do Docente de que tratam os artigos 17 e 18 da Resolução CEPE 22/2014. 

 
Notas 
a) No que se refere ao item d do art. 18 supracitado, o servidor docente incluirá a síntese das avaliações 

discentes relativas a cada disciplina ministrada nos períodos letivos iniciados até 31/01/2015. Para os 
períodos letivos iniciados a partir de 01/02/2015, aplicar-se-ão os relatórios de avaliação de 
desempenho de que trata a Resolução CEPE 24/2014. 

 
b) O relatório de situação funcional de que trata o item f do art. 18 da mesma Resolução deve ser 

extraído no sistema SIGPRH (na aba “Formulários”, opção “Ficha Funcional”, selecione todos os 
tópicos e clique “Gerar Ficha”). 
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