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Referência: Procedimentos Administrativos 

e Computacionais Servidor  Ministrante 

 

                                                                                
 

         Tendo em vista as  inúmeras inconsistências observadas com relação aos procedimentos 

administrativos e computacionais referentes aos  servidores ministrantes, vimos esclarecer o 

que segue: 

       Servidor ministrante é aquele pertencente aos Quadros de Pessoal da Administração 

Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual, para ministrar aulas em evento de 

capacitação de pessoal presencial ou a distância promovido por órgão ou entidade do Poder 

Executivo Estadual.  

        Os critérios de seleção do servidor ministrante, cadastro e pagamento estão previstos na 

legislação vigente disponível no Portal do Servidor/Capacitação/Legislação e no Portal do 

Servidor/Manuais e Formulários/Manual do Servidor Ministrante e   Servidor  Docente. 

           São responsabilidades das seccionais e setoriais de Recursos Humanos com relação ao 

servidor ministrante: 

 

           CADASTRAMENTO DE SERVIDOR MINISTRANTE   

 

 Receber o processo de solicitação constando o formulário MCP-210, devidamente 

preenchido e assinado pelo servidor interessado e lotado no órgão ou entidade;  

 Verificar se o servidor atende os critérios estabelecidos para ser ministrante e se a 

documentação está de acordo;  

 Verificar se a participação do servidor em evento que concedeu a inscrição como 

            ministrante está registrada para sua progressão funcional no Sistema;  

 Não estando o evento registrado, proceder a atualização do Sistema, conforme Manual 

Eventos;  

 Possuindo e comprovado pelo servidor ministrante escolaridade superior à registrada no 

Sistema, atualizar os dados curriculares conforme procedimentos disponíveis no Manual 

Curriculum e Habilidades;  

 Sendo indeferida a solicitação, dar conhecimento ao servidor;  

 Sendo deferida a solicitação, encaminhar à GECAP para registrar o servidor no Banco 

        de Dados de Ministrantes do Sistema, conforme procedimentos computacionais;  

 Arquivar o processo conforme os procedimentos de organização do Setorial/Seccional.  
 

           IDENTIFICAÇÃO, PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIDOR 

            MINISTRANTE  

 

 Com base nos dados do evento a ser realizado, o Setorial/Seccional promotor do evento 

consulta o módulo 14 (Assuntos Ministráveis) do CRH/SIRH, a fim de verificar possíveis 

ministrantes;  
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 Inexistindo ministrante cadastrado para o evento, solicitar à GECAP/DGRH/SEA que 

busque em outro órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual;  

 Existindo mais de um servidor cadastrado no mesmo evento, adotar os critérios de 

seleção do ministrante;  

 Identificado o possível ministrante, encaminhar comunicação convidando após verificar 

se a carga horária a ser ministrada está dentro do limite. Na mesma deverá constar o 

período ou data, o horário do evento e carga horária;  

 Sendo o servidor receptível, solicitar autorização do Gerente/Diretor da área do mesmo, 

bem como a anuência do titular ou dirigente do órgão ou entidade, respectivamente e 

encaminhar para GECAP junto ao plano do curso para validação; 

 Após validado pela GECAP comunicar o servidor .  

 Quando do término do evento ou, quando o evento se estender por mais de 30 (trinta) 

dias, ao final do mês, preencher o formulário MCP-211, anexando fotocópia da 

autorização e encaminhar ao responsável no Setorial/Seccional pela folha de pagamento 

no órgão ou entidade. Sendo o órgão ou entidade de lotação e ou exercício diferente do de 

promoção do evento, encaminhar o formulário ao mesmo até o 5º (quinto) dia do mês 

subseqüente;  

 Aplicar na turma do evento o formulário MCP-218 ou MCP-219 de avaliação do 

ministrante;  

 Obter dos formulários MCP-218 ou MCP-219 a média e, em ato contínuo, registrar a 

mesma no módulo 14 (Assuntos Ministráveis) do CRH/SIRH. Para servidor lotado em 

outro órgão ou entidade, solicitar ao mesmo o registro da média no CRH/SIRH;  

 Arquivar os formulários MCP-218 ou MCP-219;  

 Registrar no módulo 10 (Eventos) do CRH/SIRH, ao término do evento, a ministração de 

evento de capacitação pelo servidor, a fim de ser considerado na progressão funcional. 

Para servidor lotado em outro órgão ou entidade, solicitar a inclusão;  

 Arquivar a documentação conforme os procedimentos de organização do 

Setorial/Seccional.  

 

     Destacamos que os  órgãos que já estão operando no Sistema  Integrado  de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH) ainda não estão habilitados para realizar                                                   

procedimentos necessários ao cadastramento, pagamento e avaliação do servidor ministrante, 

solicitamos, portanto que os setoriais e seccionais que se encontram nessa situação, aguardem 

orientações da GECOF e GECAP  no  mês  de maio/2010. 

  

          Outros esclarecimentos, colocamo-nos à disposição. 
 

 

          Att. 
 

 

 

 

          Tânia Regina Hames  

          Gerente de Capacitação 

          Diretoria de Gestão de Recursos Humanos 

          Secretaria de Estado da Administração                                             


