
 

Consulta Pública- Norma de Progressão 

 

1.CAPÍTULO 1- DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Ano Avaliativo – compreende o período avaliativo de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

do ano anterior ao da Progressão em andamento; 

Carreira – refere-se ao desenvolvimento profissional do empregado na Ebserh, 

caracterizado por seus desempenhos e qualificações, que irão possibilitar o alcance das 

Progressões Horizontais e Verticais estabelecidas neste PCCS; 

Classe Salarial: conjunto de níveis salariais que divide a estrutura da Tabela Salarial 

para definir o limite da caracterização da Progressão Vertical. Caracteriza um 

determinado estágio de desenvolvimento profissional do empregado; 

Enquadramento – posicionamento funcional e salarial do empregado no Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários; 

Estágio de Desenvolvimento Profissional – caracteriza–se pela experiência, pelo grau 

de formação acadêmica e pelo grau de maturidade profissional que um empregado 

demonstra possuir ao longo de sua carreira na empresa, dentro de um mesmo cargo; 

Linha Natural de Carreira: refere-se ao ordenamento sequencial das quatro classes 

salariais que compõe a Tabela Salarial de determinado cargo. (Atualmente todos os 

cargos possuem quatro classes, a exceção sãos os médicos e assistentes administrativos 

que possuem apenas três classes. Não está claro como esses dois últimos cargos ficarão 

na tabela, haja vista que não têm nenhum valor financeiro após a classe 3. A empresa 

precisa esclarecer esse ponto, pois isso exigirá mudanças no plano de cargos e salários 

dos empregados da EBSERH). 

Assistente administrativos: classe M-1, M-2, e M-3 

Médicos: classe CME 5, CME 6, e CME 7. 

Nível Salarial: designação alfanumérica de cada um dos valores que compõe a Tabela 

Salarial; 

Progressão Horizontal (PH) – passagem do empregado enquadrado em determinado 

nível salarial para o nível salarial imediatamente posterior, na mesma classe salarial que 



ocupa, mediante critérios definidos neste PCCS (a consulta pública é sobre a norma de 

progressão, mas a empresa ressalta o PCCS. Apesar que duas categorias profissionais 

deveriam, em tese, modificar o PCCS  a fim de adequar ao modelo proposto pela 

EBSERH) 

Progressão Vertical (PV) – passagem do empregado enquadrado em determinada 

classe salarial para a classe salarial imediatamente superior na sua linha natural de 

carreira, mediante critérios definidos neste PCCS; e(idem a PH) 

Unidades de Avaliação – para os efeitos deste PCCS, referem–se a um grupo de 

empregados avaliados por um mesmo avaliador. 

 

2.CAPÍTULO 2- DO CRESCIMENTO NA CARREIRA 

 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

O crescimento na carreira deverá estar relacionado com a experiência e o desempenho 

do empregado, obedecendo-se aos valores (mínimos e máximos) da Tabela 

Salarial, mediante Progressões Verticais (PV) e Progressões Horizontais (PH). 

Os efeitos financeiros das PVs e das PHs anuais estão limitados ao percentual de 1% 

(um por cento) do gasto anual de pessoal, conforme Resolução nº 9, de 08.10.1996, do 

Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE. 

A Coordenadoria de Administração de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas – 

CAP/DGP, ratificará, até 31 de julho do ano corrente, a existência de empenho prévio 

correspondente ao limite de 1% (um por cento). 

O empenho prévio será realizado com base no valor da folha salarial do ano avaliativo. 

Os recursos financeiros serão computados na Sede ou Filial onde o empregado que vier 

a fazer jus à Progressão Salarial estiver lotado. 

Do total dos recursos financeiros anuais, até 50% (cinquenta por cento) será 

destinado às PVs e o restante destinado às PHs, sempre observadas as regras de 

concessão destas vantagens estabelecidas neste PCCS.(A norma atual cita: “O 

impacto anual com as PHM, PHA e Progressão Vertical deverá ser limitado a 1% (um 

por cento) da folha salarial do ano avaliativo, conforme disposto no inciso IV do artigo 

1º da Resolução nº 09, de 8 de outubro de 1996, do Conselho de Coordenação e 

Controle das Empresas Estatais - CCE.”. Explicando melhor, nos anos pares,  que 



refere a PH, temos 1%, e nos anos ímpares , que refere a PV, temos 1%. O que a 

empresa pretende é colocar a PH e PV todos os anos, porém o recurso de 1% será 

dividido em 50% para a progressão horizontal e 50% para progressão vertical. A 

priori parece ótimo, mas não é). 

Caso ocorram sobras de recursos na aplicação das regras de PV, estas serão aplicadas 

nas PHs, conforme definido neste PCCS.(Esse é um ponto novo, pois na norma atual, 

todos os recursos para a PV devem ser aplicados até o limite do montante, sem haver 

sobras.) 

A participação do empregado e sua habilitação nos processos de PV e PH não 

asseguram a concessão dessas vantagens quando os valores ultrapassarem o percentual 

de 1% (um por cento) do gasto anual de pessoal. 

 

3.CAPÍTULO 2- DO CRESCIMENTO NA CARREIRA- Continuação 

DOS CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGIBILIDADE 

 

Para concorrer às PVs ou às PHs, o empregado, no período de análise da concessão 

destas vantagens, não poderá ter: 

Suspensão do contrato de trabalho por período superior a 1/3 (um terço) do ano 

avaliativo; 

Sofrido penalidade disciplinar final, ou seja, já apreciada pela instância recursal, e no 

caso de não ter havido interposição de recurso, após a finalização do prazo 

recursal;(Esse é um ponto positivo, pois enquanto tiver o recurso, você pode ficar 

elegível para progredir) 

Mais de 2 (duas) faltas não justificadas;(atualmente são mais de três faltas) 

Situação de inadimplência com a Ebserh, em decorrência de responsabilidade civil já 

imputada; e 

Média inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de pontos possíveis nas 

avaliações de desempenho realizadas pela Ebserh no período de concessão da 

vantagem.(A empresa não cita como serão essas avaliações de desempenho, o que 

deixará em dúvidas de como acontecerão essas avaliações e quem irá fazer. Na norma 

atual é através do GDC a avaliação de desempenho). 

As PVs e as PHs aplicam–se exclusivamente aos empregados ocupantes de cargo 

efetivo da Ebserh, mesmo que estejam ocupando cargos em comissão ou funções 



gratificadas da Empresa. 

A apuração do tempo de “efetivo exercício” será feita em dias, que serão convertidos 

em anos, meses e dias, considerando o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias.(Outra mudança importante, tendo em vista que não ficou esclarecido o que seja 

“efetivo exercício”. Por exemplo: licença médica, licença gestante, ou qualquer outra 

licença ou mesmo afastamento para estudo, serão considerados tempo de efetivo 

exercício. É preciso fazer um melhor esclarecimento). 

 

4.CAPÍTULO 3- DAS PROGRESSÕES VERTICAIS (PV) 

A PV ocorrerá para a classe salarial superior, na linha natural de carreira, obedecendo–

se aos requisitos estabelecidos no Quadro de Requisitos da Progressão Vertical, Anexo 

I, conforme a carreira do empregado. 

Para concorrer à PV o empregado deverá estar posicionado no Nível Salarial IV 

ou posterior da classe salarial que ocupa.(Na minha opinião esse é o ponto mais ruim 

para progressão, pois para concorrer a PV o empregado deverá obrigatoriamente está no 

nível salarial IV.  Vamos exemplificar: 

 

Um técnico de laboratório seu salário básico inicial é de R$ 3.758,56, que corresponde a 

classe T1, do Nível salarial I. Supondo que ele tenha ingressado nos quadros da empresa 

em novembro de 2016, e em 2018 teve a primeira progressão horizontal, então ele 

continuará na mesma classe T1, mas o Nível Salarial será II, e sucessivamente o salário 

base do profissional passará para R$3.870,60. Em 2019 não progrediu verticalmente, e 

em 2020 obteve outra progressão horizontal, então passará para Nível Salarial III e 



continuará na classe T1. Em 2021 não progrediu vertical e em 2022 ficou não elegível 

para progressão horizontal. Em 2023, agora com a norma de progressão proposta pela 

empresa, o empregado tem todos os requisitos para progredir e inclusive com pontos de 

qualificação acima do limite. Ele poderá progredir? Resposta, NÃO. O empregado 

apesar de ter os requisitos para progressão vertical, ele não será elegível, pois se 

encontra no Nível Salarial III, e para ser elegível a progressão vertical , o empregado 

deve estar no mínimo no Nível Salarial IV, ou seja, para progredir vertical é preciso 

antes progredir horizontal, e com a regra atual não há vinculação das duas progressões). 

Anualmente será elaborada a Lista de Elegíveis à Progressão Vertical por carreira e 

dentro de cada carreira, por classe salarial (Estágio). 

O montante financeiro anual das PVs de cada carreira deverá ser proporcional ao total 

de salários da carreira em relação ao total de salários de todas as carreiras da empresa 

em 31 de dezembro do ano anterior. 

Aplicadas as regras estabelecidas e persistindo sobras de recursos do montante 

financeiro anual destinado às PVs, estas deverão ser destinadas ao pagamento das 

Progressões Horizontais por Antiguidade (PHA) e, mantendo-se a existência de sobras à 

Progressão Horizontal por Merecimento (PHM).(já foi explicado acima) 

A Lista dos Eleitos à Progressão Vertical do ano deverá considerar os empregados 

relacionados nas Listas dos Elegíveis de cada classe do cargo hierarquizados, 

sucessivamente, pelo total de pontos obtidos por cada empregado no Quadro de 

Requisitos da Progressão Vertical, observada a pontuação mínima exigida em cada 

requisito, de acordo com o cargo ocupado e a classe em que está posicionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Quadro de Requisitos da Progressão Vertical, Anexo I, define o número de 

pontos mínimos de cada requisito exigido para que o empregado se torne elegível à 

Progressão 

Vertical.

 

Observem que para mudar da classe inicial o empregado deverá ter no mínimo seis anos 

dentro da empresa, da intermediária para avançada o empregado deverá ter 12 anos de 

empresa, e da avançada para referência o empregado deverá ter trabalhado no  mínimo 

18 anos dentro da empresa. Em outras palavras, profissionais da EBSERH acima de 50 

anos e que nunca progrediram verticalmente, é possível que nunca atingirão a classe 

salarial referência. Outro ponto importante é a qualificação profissional que aumentou a 

pontuação. Atualmente sabemos que para obter pontos acima de 70 pontos somente 

quem está próximo a chefias, pois os critérios da qualificação com a proposta da 

empresa estão muito mais difíceis de conseguir. 

 

Ao ser promovido, o empregado deverá ser posicionado no nível salarial inicial da 

classe salarial imediatamente superior à classe em que se encontra. 

Caso o salário do empregado seja superior ao nível salarial inicial da nova classe 

salarial, este deverá ser posicionado no nível salarial imediatamente posterior que 

corresponda a um acréscimo mínimo de 3% (três por cento). 

 

Os Estágios de Desenvolvimento Profissional de um cargo estão representados nas 

seguintes classes salariais: 



Classe Inicial (Classe 1) – estágio inicial da carreira, em que o empregado requer algum 

nível de supervisão, auxílio ou orientação. Caracteriza–se pelos primeiros anos de 

trabalho na Ebserh e corresponde à primeira classe salarial de um determinado cargo. 

Nesta Classe o acesso se dá por concurso público. 

Classe Intermediária (Classe 2) - estágio de desenvolvimento da atuação profissional, 

onde o empregado passa a agir de forma mais consistente e possui domínio sobre os 

processos de trabalho. 

Classe Avançada (Classe 3) – estágio de aperfeiçoamento da atuação profissional em 

que o empregado é capaz de orientar outros profissionais e agir de acordo com os 

valores institucionais, contribuindo de forma efetiva para a melhoria dos processos de 

trabalho. 

Classe de Referência (Classe 4) – Estágio de consolidação da atuação profissional em 

que o empregado é capaz de atuar de forma estratégica e sua experiência é referência 

para os demais empregados. 

(Como dito antes, os assistentes administrativos e médicos só têm três classes, e a 

empresa não ressaltou nenhuma tabela salarial para a classe 4 aos profissionais citados) 

 

5.CAPÍTULO 4- DAS PROGRESSÕES HORIZONTAIS (PH) 

A PH será anual no valor correspondente a 1 (um) nível salarial, dentro da classe 

salarial em que se encontra o empregado, obedecendo–se aos critérios de antiguidade e 

merecimento estabelecidos neste PCCS. 

A concessão das Progressões Horizontais por Antiguidade (PHA) terá prioridade sobre 

a concessão das Progressões Horizontais por Merecimento (PHM). (Esse é uma 

alteração que privilegia o empregado mais antigo). 

A elegibilidade do empregado na PH em determinado ano não assegura sua 

elegibilidade nos anos seguintes. 

 

6.CAPÍTULO 4- DAS PROGRESSÕES HORIZONTAIS (PH)- Continuação 1 

DAS PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR ANTIGUIDADE (PHA) 

Para concorrer à PHA, além dos requisitos estabelecidos nos critérios de elegibilidade, o 

empregado deverá: 

Ter o intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses de efetivo exercício, no mesmo 

nível e classe salarial; (A empresa privilegia a PHA e coloca anualmente, mas o 



empregado só poderá concorrer a PHA após 48 meses, ou seja, deverá esperar 4 anos)  

A PHA será concedida a partir do mês de março subsequente ao ano em que o 

empregado alcançar o tempo previsto no item anterior. 

 

7.CAPÍTULO 4- DAS PROGRESSÕES HORIZONTAIS (PH)- Continuação 2 

DAS PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR MERECIMENTO (PHM) 

 

Para concorrer à PHM, além dos requisitos estabelecidos no item critérios de 

elegibilidade, o empregado deverá: 

Ter o intervalo mínimo de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, desde a admissão e 

da última progressão, seja Vertical ou Horizontal, considerando este tempo como 

período de análise para concessão desta vantagem; 

Obter média de desempenho igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas duas 

últimas avaliações de desempenho realizadas; e 

Ter realizado um mínimo de 30 (trinta) horas anuais de capacitação institucionais no 

período de análise da concessão da vantagem. 

 

8.CAPÍTULO 4 

OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DAS 

PROGRESSÕES VERTICAIS E PROGRESSÕES HORIZONTAIS 

Anualmente, no mês de julho, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

verificar os empregados que até 31 de dezembro do corrente ano poderão atingir os 

requisitos previstos para a PV. 

Nos casos dos empregados aptos a concorrer à PV para as classes Avançada e de 

Referência, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas encaminhará às 

respectivas chefias o Formulário de Avaliação da Maturidade Profissional, para 

avaliação do estágio de desenvolvimento profissional do empregado. 

O Formulário de Avaliação da Maturidade Profissional está definido no Anexo VI. 

A avaliação da Maturidade Profissional do empregado deverá ser realizada pelos 

seus pares, chefias imediatas e mediatas da área e encaminhada à Coordenadoria 

de Desenvolvimento de Pessoas até 30 de setembro do mesmo ano. 

A Avaliação da Maturidade Profissional terá validade de até 3 (três) anos, podendo 

ser revisada a qualquer tempo. 



(Os critérios do formulários são em sua maioria subjetivos , e pior, os empregados 

ficarão na dependência das chefias imediatas e mediatas. Essa situação poderá 

aumentar o número de assédio moral por parte das chefias. Esse formulário é 

imprescindível que tenha a avaliação dos pares, isto é, dos colegas de trabalho, 

para que fique de forma equalizada. Outros ponto importante é que muitas chefias 

não têm condições de acompanhar todos os empregados que estão sob o comando). 

 

 

Recebido os formulários de avaliação dos empregados, a Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar e publicar no Boletim de Serviço da 

Ebserh a Lista dos Empregados Elegíveis às Progressões Verticais, considerando os 

requisitos estabelecidos neste PCCS. 

Após a publicação da Lista de Elegíveis, o empregado poderá interpor recurso no prazo 

de até 3 (três) dias úteis. 

O recurso deverá ser apresentado por escrito, de forma justificada, dirigido à 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, na Sede, ou à Divisão de Gestão de 

Pessoas, nas Filiais. 

Os recursos interpostos serão apreciados e respondidos de forma conclusiva pelo 

respectivo Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, não cabendo novo recurso da Decisão apresentada. 



A Decisão do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas deverá ser publicada 

no Boletim de Serviço da Ebserh e, encaminhada por e-mail, aos interessados. 

Finalizados os recursos, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas deverá 

elaborar a Lista dos Empregados Eleitos às Progressões Verticais, realizando os 

seguintes procedimentos: 

Calcular o valor financeiro proporcional a cada uma das carreiras mediante a divisão do 

total de salários de cada carreira pelo total de salários do conjunto das carreiras. Em 

seguida, o valor encontrado deverá ser multiplicado pelo valor disponível para as PVs 

do ano, encontrando-se o valor de orçamento para as PVs de cada carreira no ano. 

Atualizar a Lista dos Empregados Elegíveis à Progressão Vertical, excluindo-se os 

empregados que não alcançarem a pontuação mínima estabelecida para todos os itens do 

Quadro de Requisitos para Progressão Vertical, Anexo III, inclusive o resultado da 

Avaliação de Maturidade Profissional, se for o caso. 

A partir da Lista dos Empregados Elegíveis será elaborada a Lista dos Empregados 

Eleitos para a PV, observando-se as regras estabelecidas. 

 

9.CAPÍTULO 4 

OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DAS 

PROGRESSÕES VERTICAIS E PROGRESSÕES HORIZONTAIS- Continuação 

Caso o número de empregados aptos para a PV seja superior ao limite de recursos 

financeiros previstos e estes possuam a mesma pontuação nos requisitos, deverão ser 

hierarquizados e classificados de acordo com os seguintes critérios de desempate, 

sucessivamente, até se alcançar número compatível com os recursos financeiros 

disponíveis: 

Os posicionados nos níveis salariais mais avançados; 

O de mais tempo de efetivo exercício no cargo, considerando anos, meses e dias; 

O de maior nível de escolaridade, considerando, hierarquicamente: Pós-

Doutorado, Doutorado, Mestrado, Pós-Graduação Lato Sensu, Graduação. (para 

que isso fique claro, então é preciso que a empresa libere os empregados de nível médio 

e técnico para fazerem cursos descritos nesta norma, pois a norma de capacitação não 

libera tais empregados). 

O de maior idade, considerando anos, meses e dias. 

Definida a Lista de Empregados Eleitos às Progressões Verticais, a Coordenadoria de 



Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar a Lista de Elegíveis a Progressões 

Horizontais por Antiguidade e Progressões Horizontais por Merecimento, considerando 

o restante dos recursos financeiros disponíveis para o ano. 

A Lista dos Empregados Elegíveis à Progressão Horizontal por Antiguidade deverá 

incluir os empregados que, em 31 de dezembro do ano anterior possuíam os requisitos 

previstos. 

Elaborada a Lista dos Empregados Elegíveis à PHA, verificar-se-á se o valor obtido não 

é superior ao valor disponível. 

Caso o valor previsto para a concessão da PHA seja superior ao valor previsto deverá 

ser aplicado o seguinte critério de exclusão, sucessivamente: 

O posicionamento dos empregados na carreira, excluindo-se aqueles que estejam 

posicionados em classes ou níveis salariais mais elevados; 

O tempo de serviço na Ebserh, excluindo-se aqueles que possuam menos tempo de 

serviço, considerando anos, meses e dias; 

A idade do empregado, excluindo-se os mais jovens, considerando os anos, meses e 

dias. 

Concluídas as análises anteriores, será elaborada a Lista dos Empregados Eleitos à 

Progressões Horizontal por Antiguidade. 

 

10.CAPÍTULO 4 

OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DAS 

PROGRESSÕES VERTICAIS E PROGRESSÕES HORIZONTAIS- Continuação 

1 

Definida a Lista dos Empregados Eleitos à Progressão por Antiguidade, a 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas deverá elaborar a Lista dos Empregados 

Elegíveis à Progressão por Merecimento, obedecendo–se aos seguintes procedimentos, 

sucessivamente: 

Verificar-se-á a Lista dos Empregados Eleitos à Progressão Vertical e se distribuirá os 

empregados nas respectivas gerências (filiais) e diretorias (Sede). 

Verificar–se–á a Lista dos Empregados Eleitos às Progressões por Antiguidade e se 

distribuirá os empregados nas respectivas gerências (filiais) e diretorias (sede). 

Verificar–se–á os empregados que, em 31 de dezembro do ano anterior, possuíam os 

requisitos para a PHM. 



A quantidade de empregados promovidos e progredidos anualmente, na Sede e em cada 

Filial, deverá ter, sempre que possível, percentuais de participação do quadro de pessoal 

próximos entre todas as unidades da Ebserh. 

Identificados e alocados os eleitos às Progressões Verticais e Progressões Horizontais 

por Antiguidade, verificar-se-á o número máximo de Progressões Horizontais por 

Merecimento em cada gerência, no caso das filiais, e em cada diretoria, no caso da 

Sede, que possibilite o ajustamento do percentual de participação entre todas as 

unidades da Ebserh. 

Nos casos de resultados com frações, o arredondamento será feito de acordo com a 

Resolução nº 886/66 do IBGE. 

Nas Unidades de Avaliação que possuírem quadro de pessoal com número inferior a 3 

(três) empregados será assegurada uma vaga para a Progressão, ficando sua concessão 

condicionada ao posicionamento do empregado em nível salarial igual ou inferior ao de 

outros empregados do mesmo cargo e classe salarial, que possuam tempo de serviço em 

número igual ou superior. 

Em seguida os resultados das avaliações de desempenho devem ser hierarquizados 

(partindo–se do empregado de maior média no resultado das avaliações até o de menor 

média nas avaliações), em cada uma das Unidades de Lotação ou agrupamentos de 

chefias. 

Os empregados ocupantes de cargos ou funções de chefia deverão ser agrupados por 

Diretoria na Sede ou por Filial, de acordo com o nível dessas posições. 

O agrupamento dos empregados, previsto no item anterior, tem por objetivo evitar que 

avaliadores e avaliados pertençam a um mesmo grupo e sejam concorrentes às vagas da 

Progressão Horizontal por Merecimento. 

 

11.CAPÍTULO 4 

OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DAS 

PROGRESSÕES VERTICAIS E PROGRESSÕES HORIZONTAIS- Continuação 

2 

Caso o número de empregados aptos para a Progressão Horizontal por Merecimento 

seja superior ao número de vagas disponíveis ou ao limite de recursos financeiros 

previstos, estes deverão ser hierarquizados e classificados de acordo com os seguintes 

critérios de desempate, sucessivamente: 



O de mais tempo sem receber Progressões; 

O mais próximo do nível salarial inicial da 1ª classe salarial do cargo; 

O de mais tempo de efetivo exercício no cargo, considerando anos, meses e dias. 

Concluídas as análises anteriores, será elaborada a Lista dos Empregados Eleitos à 

Progressão Horizontal por Merecimento. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas deverá publicar no Boletim de 

Serviço da Ebserh a Lista dos Empregados Eleitos às Progressões Verticais, Progressões 

Horizontais por Antiguidade e Progressões Horizontais por Merecimento dos 

empregados da Sede e as Divisões de Gestão de Pessoas das filiais, dos empregados dos 

hospitais. 

Após a publicação da Lista de Eleitos, o empregado poderá interpor recurso no prazo de 

até 3 (três) dias úteis. 

O recurso deverá ser apresentado por escrito, de forma justificada, dirigido à 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, na Sede, ou à Divisão de Gestão de 

Pessoas, nos HUFs. 

Os recursos interpostos serão apreciados e respondidos de forma conclusiva pelo 

respectivo Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas, da Sede e do HUF, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, não cabendo novo recurso da Decisão apresentada. 

A Decisão do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas deverá ser publicada 

no Boletim de Serviço da Ebserh e encaminhada por e-mail, aos interessados. 

 

12.DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Essa norma entra em vigor quando o sistema estiver adaptado para atender a todos os 

critérios de progressão aqui dispostos. 

 


