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

Edital de nº. 001/2018
Processo de Progressão Vertical para
Nova Titulação dos Servidores Efetivos
da Administração Geral do Município de
Araquari.
A Secretaria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
torna público através do presente Edital, de acordo com a Lei Complementar
nº 188/2014, de 16 de dezembro de 2014, a abertura do Processo de
Progressão Vertical para os servidores efetivos do Município de Araquari, onde
o mesmo será regido de acordo com as instruções gerais que fazem parte
deste Edital.
1. Das Disposições Preliminares
1.1 A finalidade deste processo é possibilitar que os funcionários efetivos
deste Município, possam progredir de um determinado nível, por meio
de uma nova titulação, obedecendo aos critérios citados na lei que
regulamenta o Processo de Progressão e nas instruções gerais deste
Edital.
2. Dos Pré-Requisitos
2.1

Poderão candidatar-se ao Processo de Progressão os Servidores

que atenderem as especificações previstas no Capítulo VII (artigo 16 aos
28) da Lei Complementar nº 188/2014, citadas a seguir:
2.2.1 Terá direito a progressão o servidor que estiver recebendo abono
permanência;
2.2.2

Terá

direito

a

progressão

o

servidor

remanejado

ou

readaptado que estiver exercendo função em seu local de lotação;
2.2.3

O servidor cedido de uma Secretaria ou Fundação para outra

Secretaria ou Fundação terá o período aquisitivo do direito ao acesso
suspenso, voltando a contar a partir do seu efetivo retorno ao órgão de
origem;
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2.2.4

O

servidor

cedido

a

outros

entes

da

federação

terá

assegurado o direito ao acesso a progressão;
2.2.5

Terá direito a progressão o servidor efetivo, ocupante de

cargo em comissão ou gratificado, que desenvolver sua função na área
afim de seu concurso, considerando como base o vencimento de carreira.
2.2.6

Terá direito a progressão o servidor que estiver em efetivo

exercício considerando as hipóteses do Art. 126, da Lei Complementar
117/2011.
2.2.7

Terá direito a progressão apenas o servidor já aprovado no

período de estágio probatório.
3. Da Inscrição
3.1 O processo seguirá o cronograma do Anexo I.
3.2 As Inscrições estarão abertas, no período de 23/04/2018 a
11/05/2018, na Secretaria de Gestão de Pessoas.
3.3 Não serão aceitos protocolos de requerimentos sem a documentação
exigida neste edital.
3.4 Horário para as inscrições de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min
as 12h00min.
4. Documentos para inscrição
4.1 Requerimento devidamente preenchido e assinado, conforme modelo
do Anexo II.
4.2 As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, tanto quanto, as consequências de
eventuais erros no preenchimento.
4.3 É de responsabilidade do candidato a apresentação:
4.3.1

Diploma de curso de ensino médio, superior ou de pós-

graduação (especialização), mestrado, doutorado, na área a fim de
sua função, exceto para o Grupo Ocupacional de Nível Básico,
originais, acompanhados de cópia para autenticação.
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4.3.2

Os cursos de pós-graduação deverão estar em acordo com o

artigo 10 do Regimento CNE/CES nº 1 de 03/04/2001; 360 horas
do curso de pós-graduação Latu Senso.
4.3.3

Declaração da chefia imediata de que o curso que pretende a

progressão tem afinidade com o cargo de provimento efetivo do
servidor, conforme modelo do Anexo III.
4.3.4

Cópia do último recibo de pagamento disponível no Site:

http://www.araquari.sc.gov.br/, Portal do Cidadão.
4.3.5

Documento de identidade oficial com foto.

4.3.6

Na impossibilidade de comparecimento para entrega da

documentação, o servidor deverá mandar representante munido de
procuração com firma reconhecida em cartório.
4.3.7

Portaria de nomeação e lotação (Art. 17 da Lei nº 188/14, de

16/12/2014);
4.3.8

Declaração da secretaria de Recursos Humanos que o

servidor está exercendo a função em seu local de lotação, ou área
afim, e que não está cedido a alguma secretaria ou fundação (Arts.
18, 19 e 21 da Lei nº 188/14, de 16/12/2014);
4.3.9

Declaração que o servidor terminou o estágio probatório (Art.

24 da Lei nº 188/14, de 16/12/2014);
4.3.10

Certidão

do

RH

de

que

o

servidor

não

tem

faltas

injustificadas, referente ao período do requerimento (Art. 23 da Lei
nº 188/14, de 16/12/2014).
4.4 O requerimento com os documentos serão protocolados na Secretaria
de Gestão de Pessoas, desde que tenham todos os documentos
exigidos, requerimento faltando documentos não serão protocolados.
5. Processo e Análise da Progressão
5.1 O requerimento com os documentos protocolados serão analisados
pela Comissão designada pela Portaria nº 353/2018, de 04/04/2018.
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5.2 Serão eliminadas as solicitações que não atenderem às exigências
contidas no item 2 (dois) deste processo seletivo.
5.3 A análise dos documentos se dará de acordo com os itens contidos no
Capitulo VII da Lei Complementar nº 188/2014 e das informações
contidas neste Edital de Processo de Progressão.
5.4 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão
resolvidos pela Comissão responsável pela realização do Processo de
Progressão.

6. Dos Resultados
6.1 O resultado preliminar do Processo será divulgado no dia 15 de Maio
de 2018.
6.2 Caberá recurso a ser interposto pelo candidato interessado, no prazo
máximo de 02 (dois) dias, de 17/05/2018 e 18/05/2018, após a
divulgação do resultado.
6.2.1

O

requerimento

de

recurso

deverá

ser

protocolado

na

Secretaria de Gestão de Pessoas no prazo determinado no
item 6.2.
6.3 O Resultado Final, após análise dos requerimentos de recursos pela
Comissão responsável pelo Edital do Processo de Progressão, será
divulgado no dia 23 de Maio de 2018, onde também será remetido a
Devolutiva de Recurso.
Araquari, 04 de Abril de 2018.

Clenilton Carlos Pereira
Prefeito Municipal

Adriano Francisco Silvano
Secretário de Gestão de Pessoas

Rudimar Luiz da Costa
Presidente da Comissão do Processo de Progressão Vertical
Portaria nº 1153/2017
PUBLICAÇÃO: Publicado o presente documento: PORTARIA no Diário Oficial do Município de Araquari conforme Lei n° 3238/2017 de 14/09/2017.
nº. 61º Data: 04/04/2018.
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ANEXO I
CRONOGRAMA

Edital de nº. 001/2018
Processo de Progressão Vertical para Nova Titulação – Maio/2018

Data

Ato

09/04/2018

Publicação de Portaria da Comissão Avaliadora

09/04/2018

Publicação do Edital

23/04/2018 a
11/05/2018

Período de Inscrição

15/05/2018

Publicação de Classificação Preliminar

17/05/2018 e
18/05/2018

Prazo para Recurso

22/05/2018

Devolutiva do Recurso

23/05/2018

Homologação de Resultado Final

ANEXO II
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Formulário de Inscrição
Edital de nº. 001/2018
Processo de Progressão Vertical para Nova Titulação – Maio/2018
Nº da Inscrição_________________________
1 – Dados Pessoais
Nome
CPF

R.G.

Data de Nascimento

/

/

Cargo
Matrícula

Carga Horária

Data de Admissão
2 – Endereço Residencial
Rua

Nº

Bairro
Cidade
Fone

Estado
(

)

(

)

( )

E-mail
3 – Escolaridade
Escolaridade
Cópia em Anexo

Sim ( )

Não ( )

Araquari-SC,_______de__________________de 2018.

________________________________________
Assinatura do Candidato

________________________________________
Assinatura do Responsável pela Inscrição

Carimbo de Protocolo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei para os fins e efeitos junto a Comissão do Processo de
Progressão Vertical para Nova Titulação – Edital nº 001/2018 que:
Curso/Especialização:
Apresentado

.

pelo(a)

servidor(a)

________________________________

investido(a) no cargo efetivo de

,

Apresenta correlação com o cargo de carreira.

Era o que tinha a declarar.

Araquari (SC),

/

/

(Carimbo e assinatura do Secretário)

,

.
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ANEXO IV
Requerimento para Recurso
Edital de nº. 001/2018
Processo de Progressão Vertical para Nova Titulação – Maio/2018
Eu ____________________________________________________________,
abaixo qualificado(a), inscrito(a) no R.G. sob o nº _______________ e no
C.P.F. sob o nº ___________________________, residente e domiciliado(a)
na cidade de _____________________________ Estado de SC, inscrito(a)
sob nº ________________________ no Processo de Progressão de
Maio/2018 da Prefeitura Municipal de Araquari, vem a presença de Vossa
Senhoria, recorrer do Resultado Preliminar deste Processo divulgado por esta
Comissão, no último dia 15/05/2018, conforme prazo legal, pelo(s) motivo(s)
abaixo justificado: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas neste, assim
como nos Editais que regulam o Processo de Progressão Vertical de
Maio/2018 da Prefeitura Municipal de Araquari/SC, no que se refere a
recurso, poderá ensejar na rejeição deste.

Araquari/SC, _____ de _____________________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do Candidato

_______________________________________
Assinatura do Responsável pela Inscrição

Carimbo de Protocolo

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

Obs: Letra legível e pode utilizar o verso para continuar a justificação (havendo necessidade).
CHECK LIST
Cópia de um documento de identidade oficial com foto
Cópia do recibo de pagamento salarial do mês anterior
Cópia da Portaria de Nomeação
Cópia do termo de posse
Cópia da Portaria de lotação
Declaração do(a) secretáriao(a) da pasta de que a função que exerce
apresenta correlação com o cargo de carreira
Cópia do Diploma do ensino médio, superior ou de pós graduação
(especialização), mestrado, doutorado (Exceto para o Grupo Ocupacional de
Nível Básico)
Declaração da Secretaria de Recursos Humanos que o servidor está
exercendo a função em seu local de lotação, ou área afim, e que não está
cedido a alguma secretaria ou fundação.
Declaração que o(a) servidor(a) terminou o estágio probatório
Certidão da Secretaria de Recursos Humanos de que o(a) servidor(a) não
tem faltas injustificadas, referente ao período do requerimento

Faltando um ou mais documentos o requerimento não será protocolado,
nos termos do item 4.4 do edital.

