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Quantidade 
de Cargos Denominação do Cargo Referência Forma de Provimento 

  a) Categoria 1 TGP-7 

Enquadramento por promoção dentre titulares de 
cargos da Categoria 6, Nível I, com no mínimo 18 
(dezoito) meses de efetivo exercício na Categoria, 
habilitação em avaliação de desempenho 
individual correspondente amédia simples de, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) do limite máximo 
da pontuação das avaliações realizadas no 
interstício considerado para a promoção e 
apresentação de certificados de conclusão de 
cursos correlacionados com a área de atuação, 
que não tenham sido requisito para provimento do 
cargo efetivo que titulariza, totalizando a carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas. 

  b) Categoria 2 TGP-8 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 1, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  c) Categoria 3 TGP-9 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 2, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  d) Categoria 4 TGP-10 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 3, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  e) Categoria 5 TGP-11 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) do limite máximo 
da pontuação das avaliações realizadas no 
interstício considerado para a progressão 
funcional, dentre titulares de cargos da Categoria 
4, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) meses de 
efetivo exercício na Categoria. 

  Técnico de Gestão 
Previdenciária – Nível III   Mediante promoção, nos termos desta lei. 

Quantidade 
de Cargos Denominação do Cargo Referência Forma de Provimento 

  a) Categoria 1 TGP-12 

Enquadramento dentre titulares de cargos da 
Categoria 5, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria, 
habilitação em avaliação de desempenho 
individual correspondente a média simples de, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) do limite máximo 
da pontuação das avaliações realizadas no 
interstício considerado para a promoção e 
apresentação de certificados de conclusão de 
cursos correlacionados com a área de atuação, 
que não tenha sido apresentado para provimento 
do cargo efetivo que titulariza, totalizando a carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta 
horas) horas. 

  b) Categoria 2 TGP-13 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 1, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  c) Categoria 3 TGP-14 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) do limite máximo 
da pontuação das avaliações realizadas no 
interstício considerado para a progressão 
funcional, dentre titulares de cargos da Categoria 
2, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) meses de 
efetivo exercício na Categoria. 

  d) Categoria 4 TGP-15 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 3, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

Quantidade 
de Cargos Denominação do Cargo Referência Forma de Provimento 

  Analista de Gestão 
Previdenciária – Nível III   Mediante promoção, nos termos desta Lei. 

  a) Categoria 1 AGP-12 

Enquadramento dentre titulares de cargos da 
Categoria 5, Nível II, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria, habilitação 
em avaliação de desempenho individual 
correspondente a média simples de, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) do limite máximo da pontuação 
das avaliações realizadas no interstício considerado 
para a promoção e curso de graduação que não 
tenha sido apresentado para provimento do cargo 
efetivo que titulariza, curso de pós graduação 
compreendendo programas de especialização com 
no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas ou 
mestrado ou doutorado, que não tenham sido 
apresentados para promoção, correlacionados com 
a área de atuação. 

  b) Categoria 2 AGP-13 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta Lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 1, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  c) Categoria 3 AGP-14 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta Lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 2, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses na 

  d) Categoria 4 AGP-15 

Enquadramento por progressão funcional, nos 
termos desta Lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 3, Nível III, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria.  

 

Anexo IV integrante da Lei nº                         de            de                                      de             . 
Quadro de Profissionais de Gestão Previdenciária – QPGP 
Carreira de Técnico de Gestão Previdenciária 
 
Quantidade 
de Cargos Denominação do Cargo Referência Forma de Provimento 

75 Técnico de Gestão 
Previdenciária – Nível I   

Mediante concurso público de provas ou de provas 
e títulos, exigido diploma de conclusão de nível 
médio. 

  a) Categoria 1 TGP-1 Enquadramento exigida a habilitação específica, 
nos termos desta lei. 

  b) Categoria 2 TGP-2 
Enquadramento mediante progressão funcional 
após aprovação e homologação do estágio 
probatório.  

  c) Categoria 3 TGP-3 

Enquadramento mediante progressão funcional, 
nos termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 2, Nível I, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  d) Categoria 4 TGP-4 

Enquadramento mediante progressão funcional, 
nos termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 3, Nível I, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  e) Categoria 5 TGP-5 

Enquadramento mediante progressão funcional, 
nos termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 4, Nível I, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  f) Categoria 6 TGP-6 

Enquadramento mediante progressão funcional, 
nos termos desta lei e habilitação em avaliação de 
desempenho individual correspondente a média 
simples de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
limite máximo da pontuação das avaliações 
realizadas no interstício considerado para a 
progressão funcional, dentre titulares de cargos da 
Categoria 5, Nível I, com no mínimo 18 (dezoito) 
meses de efetivo exercício na Categoria. 

  Técnico de Gestão 
Previdenciária – Nível II   Mediante promoção, nos termos desta lei. 


