ILMO. SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS – SESAU
ILMO. SENHOR REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE
ALAGOAS – UNCISAL
ILMO. SENHOR CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
SESAU/UNICISAL

Ref. Pedido de Progressão Horizontal/Vertical
_______________________________________________________________________, médico (a) servidor público da
_______________________, inscrito (a) na matrícula nº _________________________, CPF nº
_____________________________, RG nº __________________________, emitido pela ________________,
atualmente inserido (a) na Classe _____, nível I, da carreira de médico do Estado de Alagoas,
regida pela Lei n º 8.634/2022, vem, com deferência, solicitar:
( ) Progressão Horizontal da atual Classe ____ para a Classe ____, uma vez que o servidor (a) já
cumpriu o interstício de 5 (cinco) anos na atual Classe em que se encontra e anexa ao presente,
Certificados que atestam a sua presença a pelo menos 80 (oitenta) horas de cursos de
capacitação profissional na área médica, conforme exigência do art. 15 c/c o art. 26 da Lei nº
8.634/2022, requerendo, outrossim, que a mencionada progressão se dê de forma automática,
sem a avaliação de desempenho correspondente, haja vista a inteligência do disposto no § 6º
do art. 15 da Lei nº 8.634/2022;
( ) Progressão Vertical do atual Nível I para o Nível II, haja a vista a demonstração pelo (a)
servidor (a) da efetiva conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas, no âmbito da sua especialidade de ingresso na carreira, conforme
a exigência prevista no inciso II do art. 16 da Lei nº 8.634/2022.
Por fim, requer o servidor (a) subscritor (a) que a implementação da (s) progressão (ões) ora
requestada (s) retroaja (m) à data do seu respectivo protocolo administrativo, de maneira a
não prejudicar o servidor (a) em futuras progressões, conferindo-lhe, igualmente, o direito à
indenização retroativa referente aos valores que o subscritor (a) vier a deixar de auferir, em
razão da demora da Administração na análise e na concessão do direito vindicado na espécie.
Termos em que, pede deferimento.
Maceió/AL, _____ de _____________ de 2022.
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