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Ofício Circular n

o
  170/10                             Florianópolis, 10  de  novembro de 2010. 

 
 
 
Prezados gestores e responsáveis pelos setoriais e seccionais de RH, 
 
 
 

A Gerência de Capacitação - GECAP responsável pela área de capacitação do 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 

Administração tem como missão formular diretrizes e controlar as atividades que 

envolvam a Política de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo Estadual. 

Promovendo ações que visem a ampliação dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias ao desempenho eficiente e eficaz dos servidores estaduais, bem como seu 

desenvolvimento na carreira, contribuindo, dessa forma para o alcance dos objetivos 

e metas propostos pelas instituições Estaduais.  

 

A GECAP é responsável pelas seguintes ações operacionais tanto no sistema 

SIRH como no sistema SIGRH: Módulos Evento, Currículo, Servidor Ministrante, 

Afastamento Pós-Graduação, Progressão Funcional e Avaliação de Desempenho 

Funcional. Aliado a estas ações a GECAP formata Instruções Normativas e 

Orientações Técnicas na área de capacitação, bem como analisa projetos de 

Educação Formal e Educação Continuada, por meio do Plano de Capacitação 

Institucional e Relatórios Anuais de Capacitação. 

 

Diante disso, solicitamos a  todas os setoriais e seccionais de RH da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que as 

atualizações solicitadas deverão ser feitas até DEZEMBRO/2010 e servirão tanto 

para a progressão funcional dos servidores como para correta migração dos dados do 

SIRH para o SIGRH, conforme segue: 

 

Módulo Curriculum – CRH 03 
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Atualização da escolaridade de todos os servidores  que se encontram sob a 

sua responsabilidade. Salientamos que o Diploma ou Certificado que comprove a 

escolaridade deve vir acompanhado do histórico escolar do servidor. Caso o curso  

não conste na Tabela de Cursos Acadêmicos, favor enviar o MCP- 092 à  GECAP 

para cadastramento do curso.Observar instruções e orientações no site  

www.portaldoservidor.sc.gov.br – Manuais e Formulários – Manuais - Curriculum e 

Habilidades.  

 

Módulo Evento  - CRH 10 

              Inclusão dos eventos realizados pelos servidores. No módulo evento observar  

durante a inclusão dos eventos para Servidor Civil o código 02 quando o evento vale 

para fins de progressão funcional e o código 06 quando o evento só conta para o 

currículo do servidor. Para Carreira do Magistério Público Estadual o código 07 

refere-se a evento para fins de progressão funcional e o código 09 quando o evento só 

contar para o currículo do servidor. Observar instruções e orientações no site 

www.portaldoservidor.sc.gov.br – Manuais e Formulários – Manuais- Eventos. 

                          Informamos que não estaremos mais recebendo certificados para homologação 

dos eventos, assim com objetivo de agilizar e tornar mais eficiente o processo de 

homologação dos eventos, reformulamos o formulário MCP - 044 disponível no Portal 

do Servidor (Manuais e Formulário) e solicitamos que em caso de homologação e 

registro da primeira ocorrência somente o formulário seja preenchido e encaminhado  à   

via protocolo  à GECAP devidamente  assinado  pelo responsável pela capacitação. 

        Solicitamos que o formulário seja enviado a Gerência de Capacitação via 

protocolo ou via e-mail para registro e arquivo em nossa Gerência.  

      

               Progressões 

  

               Embora as concessões  das  progressões funcionais dos servidores ligados ao 

Quadro Civil do Poder Executivo(por tempo de serviço e cursos de atualização) não  
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estejam ocorrendo desde 2005, dependendo de regulamentação por meio de Decreto do 

Poder Executivo que em decorrência do impacto financeiro está pendente de  

autorização do Grupo Gestor do Governo Estadual; as atualizações nos referidos 

módulos deverão ser realizadas para que quando as progressões aconteçam, não haja 

nenhum tipo de prejuízo aos servidores. 

 

           Quadro Magistério 

 

         Com relação às progressões funcionais da carreira do magistério  dos servidores 

que se encontram lotados nas SDR's, informamos   que a Instrução Normativa acerca do  

Decreto nº 3593 de  25.10.2010  regulamentando a LC nº 457/09 tratando das 

progressões funcionais (Vertical e Horizontal) da carreira do magistério será 

encaminhada no decorrer do mês de novembro/2010. 

 

Outros esclarecimentos, estamos a sua disposição. 

 

 

 

                                                                Atenciosamente, 

 

 

                      

                Luiz Antônio Dacol                                         Tânia Regina Hames  

                Diretor de Gestão de Recursos Humanos        Gerente de Capacitação 

 


