Secretaria de Gestão de Pessoas
Avenida Coronel Almeida, nº 60 – Centro
Fone (47) 3447 7722.

Errata 02 Edital nº. 006/2017
Processo de Progressão Funcional
Horizontal para Funcionários Efetivos
do Município de Araquari
1. A Comissão nomeada para o processo de progressão funcional para os
funcionários efetivos do município de Araquari sugeriu e a Administração
acatou abertura do prazo para regularização dos documentos, tendo em
vista a falta de documentação exigida. Para maior clareza e transparência
no processo segue abaixo as exigências previstas no Plano de Cargos e
Carreira dos Servidores Públicos de Araquari (LC 188/2014) e Edital, que
segue:
1.1

Declaração da chefia imediata de que está exercendo função
em seu local de lotação e que não está cedido a outra
Secretaria ou Fundação diferente de sua lotação;

1.2

Declaração da chefia imediata de que não está em desvio de
função, em caso de está em cargo comissionado ou
gratificado, declaração da chefia imediata de que está
exercendo função compatível com o curso que prestou;

1.3

Declaração da Secretaria de Gestão de Pessoas de ter
concluído o estágio Probatório;

1.4

Certificado de cursos de capacitação na área afim da função,
com o mínimo de 80 (oitenta) horas, autenticado;

1.5

Documento com foto;

1.6

A conclusão do curso deverá estar dentro do seguinte período:
26/04/2015 à 10/05/2017.

2 Para o cumprimento da entrega de toda a documentação, está aberto de
12 a 16 de maio de 2017 o período para entrega das documentações na
Secretaria de Gestão de Pessoas, seguindo assim o novo cronograma
apresentado abaixo.

Data

Ato

Secretaria de Gestão de Pessoas
Avenida Coronel Almeida, nº 60 – Centro
Fone (47) 3447 7722.

11/05/2017

Lançamento da Errata 002 – Edital 006/2017

12/05/2017 à 16/05/2017

Recebimento de Documentação faltante

17/05/2017

Publicação de Classificação Provisória

18/05/2017 à 19/05/2017

Prazo para Recurso

22/05/2017

Devolutiva do Recurso

22/05/2017

Homologação de Resultado Final
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Adriano Francisco Silvano
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