CRMDF
PORTARIA N.° 75, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
Altera
o
Norrnativo
(IC
Pessoal
PROCRESSAO
FUNCLONAL,
em
conformidade corn o Piano (IC Cargos e
Salários - PCS.
A Presidente do Conseiho Regional de Medicina do Distrito Federal,
no uso das
atribuiçOes quc ihe confere a Lei n° 3.268. de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei no
11.000, de 15 de dezembro de 2004 c regulamentada pelo Decreto n o 44.045, de 19 dejuiho dc
1958, alterado pelo Decreto n° 6.821 de 14 dc abril de 2009 e o Regirnento Interno do Conseiho
Regional de Mcdicina do Distrito Federal, aprovado pela Reso1uço CRM-DF n o 279, de 14 de
agosto de 2008; e,
Considerando o Acordo Coletivo de Trabalho vigente.
Considerando o decidido na Sessão Plenária de 01 de dezcrnbro de 2015.
RESOLVE:
Art. 10 - Alterar o item 10.1 que passa a ter a seguinte rcdaço: A prornoçâo horizontal, por
rnerccirnento e por antiguidade, ocorrerá a cada dois anos, aiternadarnente.
Art. 2° - Alterar o item 11.2 que passa a ter a seguinte redaçao: Esteja no filtinio padräo do nivel
do cargo que ocupa.
Art. 30 - Alterar 0 item 14 c'ue passa a ter a seguinle redaço: Deixará de ser classilicado, para a
promoção horizontal por merecimento. 0 empregado cujo RF tenha sido inferior a 7 (Sete).
Art. 40 - Alterar o item 15 que passa a ter a seguinte redaçao: Os resultados do
processo de
classiflcaçäo, coin ordenarnento dos empregados coin
igual on superior a 7 (Sete), sero submetidos
A Corn issào de Progressao Funcional - CPF.
Art. 5° - Alterar 0 item 17 que passa a ter a seguinte redaçao: A Diretoria detnirá a cada perIodo
de avaliaçao. 0 ni:imero die empregados a serem prornovidos por merecimento.
Art. 6° - Alterar 0 item 1 7. 1 que passa a ter a seguinte rcdaçao: 0 enipregado. cujo RF for igual
on superior a 7 (Sete) será candidato a promoção horizontal por merecimento.
Art. 7° - Alterar o item 18 que passa a ter a seguinte redação: Havendo necessidadc de desempate
entre os empregados selecionados, cm decorrência do nümero de prornoçoes a ser efetivado ser inferior
ao numero desses, seräo utilizados Os seguintes critérios, priori tariamente na ordem abaixo:
1°)
0 empregado que tenha, na data da avaliaçao, idade igual on superior a 60 (sessenta) anos.
(Lei Federal n o 10.741/2003);
20)
A nota obtida pelo empregado na prova de conhecimento institucional;
3°)
0 empregado que tenha maior tempo efetivo no CRM/DF, considerando anos, meses e dias.
tendo corno referéncia a data prevista para homologaçao da promoçao:
4°)
Ter maior idade.
Art. 8° - Alterar o item ] 9 quc passa a ter a seguinte redaçao: No haverá impedimento para a
promoção horizontal por antiguidade aos empregados que estejam no ültinio padrão de cada nivci,
podendo passar para o primciro padrão do nIvel seguinte; desde que não incorre em reclassificaçao.
Art. 9° - Alterar o item 20 que passa a ter a seguinte redação: Empregados qué tenham no mInimo
30 (trinta) meses de efetivo exercicio no CRM/L)F. a contar da data de adrnisso e computados ale 31 de
dezenlbro do ano a que se refere a promoção, não seräo impedidos de serem promovidos horizontalnlcnte
por antiguidade.
Art. 100 - Alterar o item 22 qiie passa a ter a seguinte redaço: A promoçào horizontal por
antiguidade ocorrerá autonlaticamente.
Art. 110 - Alterar o item 33 que passa a ter a seguinte redaçAo: A promoçäo horizontal. por
merecimento. ocorrerã a cada ciois anos, em datas limites para realizaço das etapas relacionadas ao
processo, estabelecidas pelo Presidente. conforme o quadro a seguir:
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Quadro 4: Data Limite da Prornoçao Horizontal por Merecimento

Art. 12° - Revogar os demais dispositivos cm contrário.
Art. 13° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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Brasilia-DE, 07 de dezeinbro de 2015.

MARTHA HELENA 1IMENTEL ZAPPALA FORGES
Presidente CRM-DF
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I - DA FINALIDADE

1. Este Normativo de Pessoal tern por finalidade disciplinar, no âmbito do Conselho Regional
de Medicina do Distrito Federal - CRM/DF, o processo de Progressao Funcional dos
empregados em conformidade corn o Piano de Cargos e Salários - PCS.

II - DAS CLASsIFI0AçOEs
2. 0 processo de progressão funcional abrange:
2.1 Promoçao horizontal, por rnerecimento e por antigüidade;
2.2 Progressao vertical, por capacitação profissional ou por antiguidade, quando for o
caso.
2.3 Reclassificaçao nao será permitida no processo de gestão de recursos hurnanos,
vista ser proibida pela Constituiçao Federal de 1988.

III - DAS CONCEITUAcOES
3. Entende-se por progressão funcional o crescimento do empregado de urn padrào para
outro, na tabela salarial, rnantido o cargo em que foi enquadrado quando do seu ingresso
no CRM/DF ou quando do seu reenquadramento no novo PCS.
4. Entende-se por promoçâo horizontal a movimentação do empregado, seqUencial padrão a
padrão, ate atingir o lirnite do nivel em que está enquadrado.
4.1 Promoção horizontal por merecimento decorre do comportarnento/desempenho
aferido em aspectos que digarn respeito as atividades que efetivamente realiza no
CRM/DF;
4.2 Promoçao horizontal por antigUidade decorre do tempo de efetivo exercicio no
CRM/DF.
5. Entende-se por progressão vertical o crescimento do empregado no cargo no qual está
inserido, progredindo de urn nivel para outro, por atender aos requisitos formaimente
aprovados pelo CRM/DF ou por promoção horizontal por antiguidade, quando for a caso.
6. Entende-se por reclassificaçào a mudanca de cargo para outro sem alterar o valor salarial.
Assim, a reclassificaçao dos empregados do CRM/DF so ocorrerá por meio de concurso
pUblico.

IV - DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - PCS
7. 0 Piano de Cargos e Salârios - PCS contempla as cargos: (a) Profissionai de Suporte
Administrativo - PSAD; (b) Profissional de Suporte Técnico - PSTE, (c) Profissional de
Atividades Especializadas - PAES; e (d) Profissional Medico de Fiscalizaçao - PMEF.
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8. A distribuição dos cargos do PCS em relação a estrutura salarial está resumida no quadro
a seguir:
Quadro 1. ESTRUTURA SALARIAL versus CARGO
ESTRUTURA SALARIAL

NIVEL

PADRAO
OI1TO/2 iE5

I

I PSAD

CARGO

PSTEIPAES - PMEF

f
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V - DO PROCESSO DE PROGRESSAO FUNCIONAL
O processo de progressão funcional constitui-se de trés fases distintas.
9.1

la. Fase. Cogitaçao - identifica os empregados que participarao do proceso de
progressäo, estabelecendo os CRITERIOS DE EXCLUSAO.

9.2 2. Fase. Classificaçao - estabelece os CRITERIOS DE CLASSIRCAçAO, segundo
os quais os empregados serão ordenados.
9.3 31 . Fase. Seleçao - estabelece os CRITERIOS DE SELEçAO e desempate para
preencher o nUmero de progressöes pré-determinadas.

VI- DA PRO MOçAo HORIZONTAL
10. A promoçao horizontal e o crescimento do empregado de urn padrâo para outro, mantendo
o nivel em que está da tabela salarial.
10.1 A promoçào horizontal, por merecimento e por antiguidade, ocorrerá a cada dois
anos, alternadamente.

10.2 Os empregados que concorrerem a promoçao horizontal por merecimento serão
classificados em conformidade corn Os resultados da avaliaçao de desernpenho e a
análise do histôrico funcional.
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A - Promoçao Horizontal por Merecimento
A-1 - Critérios de Exclusão (Análise do Histórico Funcional)
11. Deixará de ser cog itado para a promoção horizontal por merecimento o empregado que
esteja incluido em quaiquer urn dos itens abaixo:
11.1 Tenha tempo efetivo corno empregado do CRM/DF inferior a 12 (doze) meses;
11.2 Esteja no Ultimo padrão do nhvel do cargo que ocupa;
11.3 Tenha mudado para cargo/nivel corn saláro superior ao atual nos ültimos 12 (doze)
meses, apOs a implantação do novo PCS;
11.4 Tenha sido punido, por escrito, nos Ultirnos 12 (doze) meses, contados ate a data do
inIcio do perlodo de avaliação;
11.5 Tenha estado em gozo de beneficio pelo INSS, em perIodo igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, exceto nos casos de acidente do
trabalho, doenças ocupacionais e/ou licença maternidade, nos ültimos 12 (doze)
meses, contados ate a data do inIcio do periodo de avaliaçâo;
11.6 Tenha tido qualquer modalidade de suspensâo de contrato de trabaiho nos ültimos
18 (dezoito) meses, contados ate a data do inIcio do perlodo de avaliação, a
exceção das decorrentes de participaçäo em greve;
11.7 Tenha incorrido em 06 (seis) faltas ao trabalho não abonadas nos Ultirnos doze
meses, contados ate a data do inicio do periodo de avaliação;
A.2 - Critérios de Classificaçao (Avaliaçao de Desempenho)
12. 0 resultado obtido na avaliação de desempenho será urn dos critérios a ser utilizada para
subsidiar a identificação dos ernpregados mais bern qualificados para a promoção
horizontal por merecimento.
13. Os ernpregados serão classificados, em ordern decrescente de pontuação, considerando o
Resultado Final da avaliação de desernpenho - RF.
14. Deixará de ser classificado, para a promoção horizontal por merecirnento, o ernpregado
cujo RF ten ha sido inferior a 7 (sete).
A.3 - Critérios de Seleçao
15. Os resultados do processo de class;ficaçâo, corn o ordenamento dos empregados corn RF
igual ou superior a 7 (sete), serão submetidos a Comissâo de Progressão Funcional - CPF.
16. A promoção horizontal por rnerecimento dar-se-á por ordern de classificaçao dos
empreg ados.
17. A Diretoria definirá a cada periodo de avaliação, o nUmero de empregados a serem
promovidos por merecimento.
6
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17.1 0 empregado. cujo RF for igual ou superior a 7 (sete) será candidato a promoção
horizontal por merecimento.
18. Havendo necessidade de desempate entre os empregados selecionados, em decorrêncja
do nümero de promoçöes a ser efetivado ser inferior ao nümero desses, serão utilizados os
seguintes critérios, prioritariamente na ordem abaixo:
5°) 0 empregado que tenha, na data da avaliaçao, idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos. (Lei Federal n o 10.741/2003);
61 ) A nota obtida pelo empregado na prova de conhecimento institucional;
71 ) 0 empregado que tenha maior tempo efetivo no CRM/DF, considerando anos, meses
e dias, tendo corno referéncia a data prevista para homologaçao da promoçao;
81 ) Ter major idade.
B - Promoçao Horizontal por Antiguidade
19. Não haverá impedirnento para a promoção horizontal por antigOidade aos empregados que
estejam no áltimo padrão de cada nIvel, podendo passar para o primeiro padrão do nivel
seguinte; desde que não incorre em reclassificaçao.
20. Empregados que tenharn no mInimo 30 (trinta) meses de efetivo exercIcio no CRM/DF, a
contar da data de admissão e computados ate 31 de dezembro do ano a que se refere a
prornoção, não serão impedidos de serem promovidos horizontalmente por antiguidade.
21. 0 interstIcio minimo para a promoção horizontal por antiguidade será de 24 (vinte e quatro)
meses a contar da ültima promoçao recebida por antiguidade.
22. A promoção horizontal por antiguidade ocorrerá automaticarnente.
23. 0 tempo de efetivo exercicio para o empregado readmitido, será contado a partir da Ultima
data de adrnissão.

VII - DA PROGRESSAO VERTICAL
24. A progressão vertical é a rnudança do empregado do nivel em que está para o nivel
seguinte no mesmo cargo apôs atender aos requisitos formalmente aprovados pelo
CRM/DF ou por promoçäo horizontal por antiguidade, quando for o caso, correspondente
ao cargo e nIvel em que estiver concorrendo.
24.1 0 nümero de vagas a serern preenchidas por progressão vertical deverâ ser
precedido de estudo técnico e analitico do quadro de pessoal do CRM/DF corn base
nas descriçoes de cornpetências das unidades organizacionais e nas principais
atribuiçSes dos cargos do PCS.
24.2 A abertura de vagas é da iniciativa do Presidente, devendo submetê-la a aprovação
da Diretoria.
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A - Critérios de Exclusão
25. Deixará de ser indicado para a progressão vertical o empregado que esteja incluido em
qualquer dos itens descritos a seguir:
25.1 Tenha sido punido, por escrito, nos üftimos 12 (doze) meses anteriores a data de
rea!izaçào do processo de progressão funcional, segundo norma discip!inar do
CRM/DF:
25.2 Tenha estado em gozo de beneficio pelo JNSS, em periodo igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, exceto nos casos de acidente do
trabaiho e/ou Iicença maternidade, nos ültimos 12 (doze) meses anteriores a data de
realização do processo de progressão funcional;
25.3 Tenha tido qua!quer modalidade de suspensão de contrato de trabaiho, nos Ciltimos
dois anos anteriores a data de rea!ização do processo de progressão funcional, a
exceção de participaçào em greve;
25.4 Tenha sido requisitado ou cedido para prestar serviços a outros órgãos ou
instituiçoes nos 61timos dois anos anteriores a data de reahzação do processo de
progressão funcional, a menos que haja disposiçao contrária da Diretoria.
25.5 Tenha cumprido os padröes minimos recomendados para o nIve, assinalados no
quadro 2 a seguir, podendo o nUmero de padrão ser eliminado, acrescido ou
diminuido em funçao da vaga a ser preenchida, por decisão exciusiva da Direforia:

Quadro 2: Padröes minimos recomendados para a progressâo vertical
CARGO
IVEL

PSAD

PSTE

PADRAO

PADRAO

I

PAES

PMEF

PADRAO

PADRAO

OPERACIONAL

PLENO

SENIOR

25.6 Possuir a media das duas ültimas avaliaçoes de desempenho, guando houver,
acima do 30 quartil, considerando o conjunto de empregados avaliados no CRM/DF.
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B - Critérios de Classificaçao
26. 0 candidato deverá ser submetido a avaliaçoes de conhecirnento especifico pertinente ao
nivel do cargo ao qual está concorrendo e receber nestas avaliaçôes pontuação
classificatOria que deverá variar de 0 a 10 pontos, conforme apresentado a seguir:
1°) REDAçA0 - R: de tema especifico relacioriado as atividades a serem exercidas na unidade
organizacional detentora da vaga;
20 ) INFORMATICA - I: elaboraçao de texto (Word); tabela (Excel) e apresentaçao de trabalho (power point); e
3°) ENTREVISTA - E: corn os empregados selecionados nos itens 1 0) e 20), contemplando
critérios:

Os

seguintes

Técnicos
- Nivel pleno e senior: conhecimento da area pleiteada, de acordo corn a descriçáo do cargo no ECS;
Comportamentais
- Nivel pleno: Capacidade de comunicação verbal; Disposiçâo para trabalhar em equipe; Motivaçao para
o cargo; Capacidade de decisão;
Nivel senior: Capacidade de liderança; Disposiçao para trabalhar em equipe; Capacidade de decisão;
Capacidade de comunicação verbal;

o Resultado Final - RF será a media ponderada dos resultados obtidos nos 3 (trés) itens avaliados,
observando-se a seguinte distribuiçao de pesos e a aplicaçao da formula:
- R - peso 3 (trés);
I - peso 2 (dois)
p E — pesol(um)

RF= R.3+I.2+E
6

Onde:
RE - Resultado Final; R = Redaçao; I InformOtica e E = Entrevista.
Para efeito de aprovaçäo no processo de progressäo vertical, o candidato deverá obter RF mInimo de 7 (sete)
pontos, equivalente a 70% da pontuaçao maxima admitida.

26.1 Será dispensado do processo de capacitação profissional e ocupará a vaga surgida
no nivel seguinte de seu cargo, o empregado que estiver no ültimo padrão do fivel e
ha mais de dois anos sern prornoção horizontal por merecimento e/ou por
antiguidade, quando da abertura de vaga para progressão vertical.
27.

0(s) empregado(s) que obtiver(em) RF mInirno de 7 (sete) será(ao) classificado(s) em
ordem decrescente para ocupar(em) a vaga aprovada.

28.

0 processo de progressão vertical será planejado e formalizado pelo setor carente da
mão-de-obra do CRM/DF, em conjunto corn o responsável pelos recursos humanos,
quando houver.
28.1 A avaliaçao de conhecimento deverá ser realizada rnediante contrataçäo de
ernpresa profissional especializada ou diretamente pelo CRM/DF se houver
estrutura adequada para tal.
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C - Critérios de Selecao

29. 0 empregado que obtiver a rnelhor classificaçao no processo de avatiaçao estabelecido
pelo CRM/DF será selecionado e ocupará a vaga aprovada, sendo re-enquadrdo no
primeiro padrão do nivel seguinte ao cargo que ocupa, corn efeitos financeiros a partir de
data definida pela Diretoria.
30. 0 empregado promovido por progressão vertical deverá permanecer atuando na unidade
organizacional para a qual foi selecionado por periodo minimo de dais anos, salvo se for
designado para exercer cargo de livre pravimento ou se houver interesse em contrário par
parte do Presidente corn aprovaçao da Diretoria.
31. A pragressão vertical se dará em conformidade corn a nUmero de vaga aprovada nãa
devendo ser criado cadastro reserva para preenchirnenta de outra vaga a ser aprovada
futuramente.

VIII - DA COMISSAO DE PROGRESSAO FUNCIONAL
32. A Carnissão de Progressao Funcional - CPF terá a finalidade de acompanhar a processo
de progressaa funcional, no ârnbito de todo a CRM/DF, par periodo especIfica, e será
constituida conforme demonstrado no Quadra 3 a seguir.
Quadro 3: Equipe Responsável pelo Processo de Progressao Funcional
Membros

Atribuiçoes da Equipe
Administrar os processos de progressão funcional;
• Zelar para que os prazos estipulados para as fases dos Processos de
Funcional sejam cumpridos;

1-

10 Secretário.

Duas outras pessoas
ocupantes de cargo do PCS.

• Mapear o posicionamento de todos os empregados do CRM/DF em relaçäo ao
processo de progressão funcional, identificando dentre eles aqueles cogitados,
dassificados e selecionados;
• Relacionar os empregados classificados, conforme estabelecido no item 17 deste
Normativo;
• Deliberar sobre dUvidas ou omissOes oriundas do processo de progressão funcional;
• Realizar outras atividades pertinentes ao processo de progressâo funcional do periodo
vigente.

32.1 A Comissão de Progressäa Funcional - CPF será apoiada par prafissianais
respansáveis pelas serviços de recursos humanos em relação a operacianalidade
de todas as procedirnentas decarrentes dos processos de progressão funcianal
(promocao horizontal par merecirnento e progressãa vertical);

IX - DOS PRAZOS
33. A promacãa horizontal, par rnerecimenta, acorrerá a cada dais anos, em datas limites para
realização das etapas relacionadas ao pracesso, estabelecidas pelo Presidente, canfarme
a quadro a seguir:
10
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Quadro 4: Data Limite da Promoçao Horizontal por Merecimento

34. A promo ção vertical ocorrerâ a qualquer tempo, independente de perodo
preestabelecido, para suprimento de vagas do quadro de pessoal, aprovado pela Diretoria.

X - DAS CONSIDERAçOEs FINAlS
35. Os empregados selecionados para promoção que, na data de efetivaçao da mesma,
estejam em gozo de auxilio maternidade ou afastados do serviço para tratamento de saiide
terão suas promoçoes efetivadas somente na data de retorno ao trabaiho, sem efeito
retroativo.
36. Ao empregado que se encontrar afastado do efetivo exercIclo de suas funçães ocupando
cargo eletivo no sindicato da categoria ou em rnissão/treinamento definido pelo CRM/DF
fica assegurada a participaçao nas promoçöes horizontais.
37. No caso de movimentação de empregado de urn setor para outro, será considerada a
ültima avaliaçâo de desempenho, mesmo que realizada no setor de origern.
38. Os casos nào previstos neste Normativo serão resolvidos pelo Presidente, em
conformidade corn a tegislaçäo vigente.
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