
      

 

 

 

 

 

       

 

Ofício Circular  nº 177 /10                                                 Florianópolis, 30 de novembro de 2010 

 

 

 

Referência:  Progresso Vertical e Horizontal carreira do                                                                                    

  Magistério – LC Nº 457/2009 e Decreto N° 3593/2010 

 

 

Senhor (a)  Gerente de Recursos Humanos,      

                                                                         

 
         

Mediante a publicação do Decreto N° 3.593, de 25 de Outubro de 2010, que regulamenta 

e disciplina o Progresso Funcional dos membros do Magistério Público Estadual, a Secretaria de 

Estado da Administração – SEA, através da Diretoria de Gestão de Recursos Humanos/Gerência 

de Capacitação – DGRH/GECAP, encaminha orientações para instrução de processo de 

solicitação de Progresso Vertical e Horizontal, conforme critérios abaixo estabelecidos: 

 

 

PROGRESSO VERTICAL  

 

O Progresso Vertical é concedido a qualquer tempo. A solicitação de concessão de 

Progresso Vertical pode ser requerida, pelo servidor, mediante instrução de processo junto a: 

 

SEA/DGRH/GECAP: para servidores do quadro do magistério com lotação nas SDR'S e outros 

órgãos que não estejam abaixo relacionados;  

SED/DIDH/GEDAF: para servidores que atuam no Órgão Central e Conselho Estadual de 

Educação; 

GERED: para servidores, com lotação na SED, que atuam nas escolas dos municípios de sua área 

de abrangência; 

FCEE: para os servidores que atuam na Fundação Catarinense de Educação Especial; 

IEE: Para os servidores que atuam no Instituto Estadual de Educação. 

 

No processo deve constar obrigatoriamente: 

 

 Formulário de Solicitação de Progresso Funcional, MCP-205, sem omissão de qualquer 

campo ou rasuras, datado e assinado pelo servidor interessado, aferido, com carimbo e 

assinatura, pelo servidor do órgão competente (SED, SDR/GEREH/GERED, FCEE e IEE), 

responsável pela conferência dos dados informados e recebimento dos documentos que 

necessitam ser anexados ao processo para comprovação da nova habilitação; 

 

 Fotocópia, frente e verso, da Carteira do Ministério da Educação e Cultura - MEC de 

licenciatura plena ou diploma de curso superior de licenciatura plena e o respectivo histórico 

escolar, quando o Progresso Funcional Vertical for para o nível 07, contendo, carimbo e 

assinatura do servidor responsável pela conferência, com o documento original; 

 

 Fotocópia, frente e verso, da Carteira do MEC de licenciatura plena ou diploma de curso 

superior de licenciatura plena e histórico escolar, anexado ao certificado e histórico escolar 
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de especialização ou diploma de mestrado ou doutorado, quando o Progresso Funcional 

Vertical for para os níveis 10, 11 e 12, respectivamente, contendo, carimbo e assinatura do 

servidor responsável pela conferência com o documento original; 

 

 Os documentos comprobatórios do curso de pós-graduação citados acima devem atender o 

disposto nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de 

Educação; 

 

 Uma “Redy-copy”, retirada do Sistema, comprovando conclusão do estágio probatório, para 

servidores que tomaram posse a partir de 1999. 

 

 

Compete ao órgão responsável pela instrução do processo (SED, SDR/GEREH/GERED, FCEE 

e IEE) 

 

 Orientar o servidor no preenchimento do formulário de solicitação, conferir e certificar (carimbo 

de “confere com o original”, com assinatura e data subscrita ao mesmo) os dados informados e os 

documentos a serem anexados; 

 Verificar se o servidor é ocupante de cargo efetivo do quadro do magistério público estadual; 

 Verificar se o servidor possui o estágio probatório homologado; 

 Verificar se o servidor está lotado ou em exercício na GERED, em unidade escolar ou no órgão 

central da Secretaria de Estado da Educação/SED, no Conselho Estadual de Educação/CEE, na 

Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR ou na Fundação Catarinense de Educação 

Especial/FCEE, e encaminhar ao órgão de competência para providências.  

 Atualizar o Módulo Curriculum – 03 com a nova escolaridade apresentada pelos servidores no 

Sistema SIRH - CRH para efeitos de histórico funcional. 

 

OBS: 

1. A ausência de qualquer documento e/ou condições obrigatórias, acima citadas, definirá a 

inviabilidade do processo. Instruir no Sistema de Protocolo Eletrônico- SGPe, somente o 

processo que atenda as exigências estabelecidas na legislação e os procedimentos acima 

descritos. 

2. A data de concessão do Progresso Funcional Vertical será a mesma data de abertura do 

processo registrado no Sistema de Protocolo Eletrônico- SGPe, conforme prevê o Decreto 

N° 3.593 de 25/10/2010. 

3. O processo encaminhado pelas GEREH/SDR'S ou outras GEREH'S deverá ser tramitado, 

pela GEREH, a DGRH/GECAP, para análise, num prazo máximo de 7 (sete) dias úteis. 

4.  Processo indeferido, pela DGRH/GECAP, será reconsiderado, apenas quando o motivo do 

indeferimento, não for relativo às exigências de abertura de processo, anteriormente, 

descritas.  

5. No caso de indeferimento, o servidor deverá instruir um novo processo, pois não é prevista 

diligência em processo incompleto ou incorretamente instruído. 

 

6. São motivos de indeferimento: 
a) Estágio probatório não homologado; 

b) Habilitação profissional não correlata com a área de ensino, disciplina, formação, atuação ou local de 

trabalho; 

c) Habilitação profissional de licenciatura plena não comprovada, como pré-requisito para os níveis 10, 11 e 12;  

d) Diploma ou certificado de pós-graduação sem amparo legal; 

e) Aposentado; 

f) Afastamento que não permite progresso funcional vertical; 

g) Habilitação profissional apresentada implica em mudança de cargo; 

h) Habilitação profissional não concluída; 

i) Cargo isolado de provimento efetivo; 

j) Sem apresentação de habilitação profissional. 

 



7. No caso do servidor considerar incorreto o indeferimento ao processo de Progresso 

Funcional Vertical, o processo poderá ser reecaminhado, desde que anexada ao mesmo, uma 

solicitação de reconsideração, por escrito, emitida pelo servidor interessado; 

8. Processo indeferido, que retornar a DGRH/GECAP, sem a solicitação, de reconsideração 

por escrito, e sem a tramitação no sistema de protocolo, será devolvido à GEREH, sem 

qualquer nova análise. 

 

 

PROGRESSO HORIZONTAL  

 

Em 1 de  fevereiro de 2011 é completado o próximo interstício para concessão do 

Progresso Horizontal, que passa a ser concedido, a cada 03 (três) anos, no mês de aniversário 

natalício do servidor.  

O Progresso Horizontal, a partir de 2011, não será mais concedido através de  processo, 

como ocorre no Progresso Vertical,  mas via sistema, no SIRH – FRH e CRH. 

O membro do magistério fará jus, a cada 03 (três) anos, a partir de fevereiro de 2011, no 

mês do seu aniversário, ao Progresso Horizontal, podendo conquistar uma referência pela 

comprovação de tempo de serviço e mais uma pelo alcance de desempenho satisfatório no 

exercício do cargo, no qual será considerada também a frequência e ministração de aulas em 

cursos de aperfeiçoamento e atualização. 

 

A comprovação do tempo de serviço é realizada sistemicamente, mediante as seguintes 

críticas: 

 
a) não ter tempo de efetivo exercício inferior a 03 (três) anos, no período de 31/01/2008 a 01/02/2011; 

b) não estar em licença não remunerada; 

c) não estar à disposição de outro estado, sem ônus para a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Regional e Fundação Catarinense de Educação Especial; 

d) à disposição de órgão estranho à educação;  

e) não estar aposentado; 

f) não pertencer ao quadro efetivo do Magistério Público Estadual; 

g) não ter estágio probatório homologado. 

 

A segunda referência, prevista na concessão do Progresso Funcional Horizontal será 

concedida ao servidor efetivo do Magistério Público Estadual, com somatório igual ou superior a 

80 (oitenta) horas de frequência ou ministração de cursos de aperfeiçoamento ou atualização , 

homologados e incluídos no Sistema – SIRH – CRH – MODULO 10- EVENTO com as 

seguintes validações código 07 curso valido para progresso e código 09 curso não valido para 

progresso. 

 

Compete ao órgão setorial de recursos humanos da SED, SDR/GEREH/GERED, FCEE e IEE 

 

 Orientar o servidor sobre as condições determinadas na legislação afim, para validade dos cursos 

de aperfeiçoamento ou atualização frequentados e/ou ministrados, para a concessão do Progresso 

Funcional Horizontal. 

 Solicitar a homologação e/ou fazer ocorrência dos eventos realizados sobre sua coordenação e, 

também, dos solicitados pelos servidores, quando da sua participação em externos. 

 As GEREHs tem a responsabilidade de incluir as horas de ministração, aperfeiçoamento ou 

atualização, no Módulo 10- EVENTO, de todos os servidores lotados em seu órgão. 

 À SED, FCEE e IEE compete a inclusão das horas de aperfeiçoamento ou atualização dos 

servidores lotados  no órgão. 

 A conferência das condições obrigatórias para inclusão das horas de aperfeiçoamento ou 

atualização, verificando se os certificados apresentados pelos servidores atendem a legislação 

afim e ao Decreto 3.593/2010. 

 

 

 



 

OBS: 

1. A omissão ao cumprimento das condições legais obrigatórias, acima citadas, é de 

responsabilidade do servidor que incluir os dados no Módulo 10 – EVENTO. 

2. A concessão do progresso funcional Horizontal será no mês do aniversário do servidor. 

3. Para o primeiro interstício será considerado o período aquisitivo de 31 de janeiro de 2008 a 1 de 

fevereiro de 2011.  

4. O servidor com data de aniversário no mês de janeiro terá, excepcionalmente, a concessão do 

Progresso Funcional Horizontal no mês de fevereiro. 

5. O Progresso Funcional Horizontal por tempo de serviço será concedido de forma automática, a 

partir do processamento dos dados funcionais do servidor, constantes no Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos, uma referência na carreira com vencimento imediatamente superior.    

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Luiz Antonio Dacol                                                       Tânia Regina Hames 

Diretor de Gestão de Recursos Humanos                      Gerente de Capacitação  


