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Concurso Público 

 

Art. 13.  São requisitos para ingresso na classe inicial dos 
cargos do Plano de Carreiras e Cargos da ABIN: 

I - aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos; 

II - diploma de conclusão de ensino superior em nível de 
graduação, em cursos reconhecidos pelo Ministério da 
Educação e, se for o caso, habilitação legal específica, 
conforme definido no edital do concurso, para os cargos de 
nível superior; e 
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III - certificado de conclusão de ensino médio ou 
equivalente e habilitação legal específica, se for o caso, 
fornecido por instituição de ensino oficialmente autorizada, 
conforme definido no edital do concurso, para os cargos de 
nível intermediário. 

Parágrafo único.  A comprovação do requisito de 
escolaridade previsto neste artigo será feita por ocasião da 
convocação para a posse, decorrente da aprovação em 
concurso público, sendo eliminado o candidato que deixar 
de apresentar o correspondente documento comprobatório 
na forma da legislação vigente. 
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Art. 14.  O concurso público referido no inciso I do caput do 
art. 13 desta Lei poderá ser organizado em etapas, 
conforme dispuser o edital de abertura do certame, 
observado o seguinte: 

I - a primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, 
constituir-se-á de provas objetivas e provas discursivas de 
conhecimentos gerais e específicos; 
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II - a segunda etapa, de caráter eliminatório, observadas as 
exigências do cargo e conforme definido em edital, poderá 
constituir-se de: 

a) procedimento de investigação social e, se necessário, 
funcional do candidato; 

b) avaliação médica, inclusive com a exigência de exames 
laboratoriais iniciais e, se necessário, complementares; 

c) avaliação psicológica; e 

d) prova de capacidade física; e 
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III - a terceira etapa, de caráter eliminatório e 
classificatório, consistirá na realização de curso de 
formação, com duração e regras gerais definidas em ato do 
Diretor-Geral da ABIN. 

§ 1o  A avaliação de títulos, quando prevista, terá caráter 
classificatório. 

§ 2o  Caberá ao Diretor-Geral da ABIN, observada a 
legislação pertinente, emitir os atos normativos necessários 
para regulamentar a execução do concurso referido no 
inciso I do caput do art. 13 desta Lei. 
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§ 3o  A investigação social e, se necessário, funcional, de 
que trata a alínea a do inciso II do caput deste artigo, 
poderá ocorrer durante todo o processo seletivo, incluído o 
período do curso de formação previsto no inciso III 
do caput deste artigo. 

 

§ 4o  Durante a investigação a que se refere o § 3o deste 
artigo, a ABIN poderá obter elementos informativos de 
quem os possa fornecer, inclusive convocando o candidato 
para ser ouvido ou entrevistado, assegurada a tramitação 
sigilosa e o direito de defesa. 
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§ 5o  Ato do Diretor-Geral da ABIN definirá regimento 
escolar aplicável ao curso de formação de que trata o inciso 
III do caput deste artigo, contendo direitos e deveres do 
aluno, inclusive com normas e critérios sobre avaliação da 
aprendizagem, regime disciplinar e de conduta, freqüência 
às aulas e situações de desligamento do curso e exclusão do 
processo seletivo. 

 

§ 6o  O Diretor-Geral da ABIN poderá designar o servidor 
para ter lotação em qualquer parte do território nacional. 
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Art. 15.  A lotação ideal da ABIN será fixada periodicamente 
pelo seu Diretor-Geral, inclusive para fins de remoção de 
pessoal. 
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Progressão e Promoções 

 

Art. 16.  O desenvolvimento do servidor nas Carreiras e 
cargos que integram o Plano de Carreiras e Cargos da ABIN 
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 

§ 1o  Para os fins do disposto no caput deste artigo, 
progressão é a passagem do servidor para o padrão de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma 
classe, e promoção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe 
imediatamente superior. 
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§ 2o  Ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de 
concessão de progressão funcional e promoção de que trata 
o caput deste artigo. 
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Art. 17.  O desenvolvimento do servidor nas Carreiras e 
cargos que integram o Plano de Carreiras e Cargos da ABIN 
obedecerá às seguintes regras: 

I - interstício mínimo de doze meses entre cada 
progressão;(Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) 

II - 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; e 

III - competência e qualificação profissional. 



Lei nº 11.776 de 2008 - Plano de 
Carreiras e Cargos da ABIN 

§ 1o  O interstício de doze meses de efetivo exercício para a 
progressão funcional, conforme estabelecido no inciso I 
do caput, será: (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016)  

I - computado em dias, descontados os afastamentos que 
não forem legalmente considerados de efetivo exercício; e 

II - suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem 
remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do 
retorno à atividade. 
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§ 2o  Enquanto não forem regulamentadas, as progressões e 
as promoções dos titulares de cargos integrantes do Plano 
de Carreiras e Cargos da ABIN, as progressões funcionais e 
as promoções de que trata o art. 16 desta Lei serão 
concedidas observando-se as normas vigentes em 4 de 
junho de 2008. 

 

§ 3o  Na contagem do interstício necessário à promoção e à 
progressão, será aproveitado o tempo computado até 4 de 
junho de 2008. 
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Art. 18.  São pré-requisitos mínimos para promoção às 
classes dos cargos de nível superior de que tratam os 
incisos I e III do caput do art. 2o desta Lei: 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 160 (cento e 
sessenta) horas, e qualificação profissional com experiência 
mínima de 7 (sete) anos e meio, ambas no campo específico 
de atuação de cada cargo; 
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II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 240 (duzentas e 
quarenta) horas, e qualificação profissional com experiência 
mínima de 16 (dezesseis) anos e 1/2 (meio), ambas no 
campo específico de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, ser detentor de certificado de 
conclusão de curso de especialização ou de formação 
específica equivalente a, no mínimo, 360 (trezentas e 
sessenta) horas e qualificação profissional com experiência 
mínima de 25 (vinte e cinco) anos e 1/2 (meio), ambos no 
campo específico de atuação de cada cargo. 
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Art. 19.  São pré-requisitos mínimos para promoção às 
classes dos cargos de nível superior de que trata o inciso IV 
do caput do art. 2o desta Lei: 

 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 80 (oitenta) horas, 
e qualificação profissional com experiência mínima de 7 
(sete) anos e 1/2 (meio), ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; 
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II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) 
horas, e qualificação profissional com experiência mínima 
de 16 (dezesseis) anos e 1/2 (meio), ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo; e 

 

III - para a Classe Especial, ser detentor de certificado de 
conclusão de curso de especialização ou de formação 
específica equivalente a, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
horas e qualificação profissional com experiência mínima de 
25 (vinte e cinco) anos e 1/2 (meio), ambos no campo 
específico de atuação de cada cargo. 
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Art. 20.  São pré-requisitos mínimos para promoção às 
classes dos cargos de nível intermediário de que tratam os 
incisos II e III do caput do art. 2o desta Lei: 

 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) 
horas, ou diploma de conclusão de curso superior e 
qualificação profissional com experiência mínima de 7 
(sete) anos e 1/2 (meio), ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; 
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II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 200 (duzentas) 
horas, ou diploma de conclusão de curso superior e 
qualificação profissional com experiência mínima de 16 
(dezesseis) anos e 1/2 (meio), ambas no campo específico 
de atuação de cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 280 (duzentas e 
oitenta) horas, ou diploma de conclusão de curso superior e 
qualificação profissional com experiência mínima de 25 
(vinte e cinco) anos e 1/2 (meio), ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo. 
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Art. 21.  São pré-requisitos mínimos para promoção às 
classes dos cargos de nível intermediário de que trata o 
inciso IV do caput do art. 2o desta Lei: 

 

I - para a Segunda Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 40 (quarenta) 
horas, ou diploma de conclusão de curso superior e 
qualificação profissional com experiência mínima de 7 
(sete) anos e 1/2 (meio), ambas no campo  específico de 
atuação de cada cargo; 
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II - para a Primeira Classe, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 80 (oitenta) horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 16 (dezesseis) anos 
e 1/2 (meio), ambas no campo específico de atuação de 
cada cargo; e 

III - para a Classe Especial, possuir certificação em eventos 
de capacitação, totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) 
horas, ou diploma de conclusão de curso superior e 
qualificação profissional com experiência mínima de 25 
(vinte e cinco) anos e 1/2 (meio), ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo. 


