
 
 

Caro participante do processo de Avaliação de Desempenho 2014 – LC 1.122/10, 
  
O Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas - DRHGP, por meio 
do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas - NDP, tornou público o resultado da 
Avaliação de Desempenho do ano de 2014, das carreiras regulamentadas pela LC nº 
1.122/2010, no DOE de 13/04/22. 
 
Todos os servidores receberam um e-mail com o espelho do formulário de avaliação 
dos documentos apresentados e da pontuação validada pelos Comitês para ciência. 
Entretanto, em alguns casos, por motivo de limitação da ferramenta Word dentro 
do ETC, alguns formulários apresentaram corte de caracteres no texto, o que não 
ocorre quando da visualização do formulário completo pelos Comitês.  
 
As divergências entre os pontos informados no formulário e os pontos divulgados na 
publicação no DOE estão relacionadas aos eventos de Capacitação (Subanexo 2 do 
Anexo II) do Edital CPGP/DRHGP nº 01/22 devido aos fatores analisados abaixo.  
 
Então:  
 

SITUAÇÃO DO SERVIDOR AÇÃO DO CPGP/DRHGP INDICAÇÃO DO CPGP/DRHGP 

TeFE dos concursos de 
1986 ou 1988 
(denominação TAT à 
época e cargo de nível 
superior) 

Substração dos pontos da 
graduação anterior a 86 
ou 88 entregue para a 
posse no cargo  

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão ou promoção 
2013 

TeFE dos concursos 
posteriores (TAAT e TeFE) 
– nível médio e que 
progrediu e/ou 
promoveu em 2013 

Subtração dos pontos dos 
diplomas apresentados 
no Subanexo 2 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão ou promoção 
2013 

TeFE dos concursos de 
1986 e 1988 e que 
também progrediu e/ou 
promoveu em 2013 

Subtração de todos os 
pontos do Subanexo 2 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 



dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão ou promoção 
2013 nem na posse do 
cargo 

Especialista Contábil (que 
sempre foi de nível 
superior) 

Subtração dos pontos do 
diploma de Ciências 
Contábeis exigido para a 
posse no cargo 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão ou promoção 
2013 

Especialista Contábil que 
progrediu e/ou 
promoveu em 2013 

Subtração dos pontos dos 
diplomas apresentados 
de acordo com arquivo 
localizado, contendo os 
registros do processo 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessas 

Julgador Tributario (que 
sempre foi de nível 
superior) 

Subtração dos pontos dos 
diplomas apresentados 
para a posse no cargo 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão de 2013 

Julgador Tributário que 
progrediu em 2013 

Subtração dos pontos dos 
diplomas apresentados 
de acordo com arquivo 
localizado, contendo os 
registros do processo 

Fica a critério do servidor 
a interposição do 
recurso, caso tenha uma 
graduação* diferente 
dessa e que não tenha 
sido utilizada na 
progressão de 2013 

*graduação = graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, especialização lato sensu e 
especialização 
 

Se você não se enquadra em nenhuma das situações acima e sofreu a subtração 
dos pontos de alguma graduação, solicitamos a gentileza de interpor recurso para 
reconsideração do Comitê Permanente de Gestão de Pessoas, na forma prevista 
nos itens 10.2 e 10.2.1 do Edital CPGP/DRHGP nº 01/2022, publicado no DOE em 
09-02-22 e alterações posteriores.  
 
Esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-
mail progressao1122@fazenda.sp.gov.br.  
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