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Feira de Santana, 11 de maio de 2020 

 

Esclarecimentos sobre a Promoção 

 

No ano de 2019, o Fórum dos Técnicos participou de diversas reuniões com representantes do 

Governo discutindo a regulamentação dos decretos que orientam os processos de progressão e 

promoção na carreira. Várias propostas foram feitas, oriundas dos servidores, para melhorias na 

carreira. Grupos de trabalhos criados pelas bases dos sindicatos de cada Universidade debateram estas 

propostas. 

Infelizmente, houve uma série de impasses nas reuniões sobre pontos importantes para a 

categoria, como por exemplo: alterações prejudiciais na ADF (Avaliação de Desempenho Funcional), 

recusa em reconhecer o retroativo dos períodos de promoção referentes aos anos de 2018 e 2019, 

dentre outros pontos. 

Foram negociados dois processos especiais que foram negados pela categoria nas respectivas 

assembleias das quatro Universidades. Desta forma, o Fórum dos técnicos acionou a justiça em favor 

da categoria (processo em tramitação nº 8002156-09.2020.8.05.0000). 

Em 2020, o Fórum buscou diálogo com os representantes da SAEB com intuito da 

reconsideração do Governo face as propostas da categoria, especialmente, no quesito do retroativo. 

Porém o Governo foi inflexível. 

Diante da Pandemia e envolto a discussão do PLP 39/2020, o Fórum dos Técnicos buscou 

novamente diálogo com o governo que acenou com a liberação da progressão. Porém, manteve-se 

irredutível com relação a promoção. 

No dia 6 de maio, o Governo publicou a Portaria 20/2020 autorizando a promoção na carreira 

de diversos cargos integrantes do grupo funcional técnicos administrativos, porém a nossa não saiu. 

A justificativa dos representantes da SAEB recaí sobre a rejeição nas assembleias ao que foi proposto 

pelo Governo, com perdas ainda mais danosas para a categoria. 

O Fórum permanece mobilizado. Mesmo que virtualmente, neste cenário pandêmico, vem 

promovendo ações em defesa da categoria e consultará a Procuradoria Jurídica do Estado (PGE) sobre 

falta de publicação da promoção das carreiras de técnico e analista e sobre o impacto da promulgação 

da PLP 039/2020 - Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 - sobre 

nossas carreiras. 
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