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Orientação para a emissão de certificados de cursos de atualização e 
aperfeiçoamento 

 
 
 

 A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e a Diretoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, com o objetivo de orientar os setoriais, seccionais e 
setores de Gestão de Pessoas dos órgãos sobre a emissão de certificados e seu livro 
registro para o planejamento e controle dos procedimentos de capacitação dos servidores 
da administração direta, autárquica e Fundacional mencionados no Decreto nº3.917/06, 
informa que os certificados para emissão devem conter : 
 
Frente do certificado 
 
1. data de início e fim do evento; 
2. órgão promotor e executor do evento; 
3. carga-horária; 
4. local em que foi realizado o evento; 
5. nome e modalidade do evento; 
6. nome e nº da carteira de identidade do participante; 
7. local e data em que foi emitido o certificado; 
8. assinatura do(s) responsável (s) pela emissão do certificado da instituição. 
 
 
Verso do certificado 
 
1. tema; 
2. conteúdo programático; 
3. descrição do conteúdo programático 
4. nome do docente (palestrante, professor, tutor, instrutor); 
5. carga-horária por docente; 
6. carga horária total; 
7. frequência do participante; 
8. caso haja conceito, divulgar o aproveitamento do servidor; 
9. registro com o número do certificado e do livro registro da instituição emitiu o 
certificado; 
 
 
Na elaboração do livro registro devem constar as seguintes informações: 

Capa:Livro de Registro de Certificados 
 
Na página 01 ficará o termo de abertura como segue: 
 
NOME DO ÓRGÃO 



 
Termo de Abertura – 01 
 
O presente termo de abertura tem por objetivo dar veracidade aos registros feitos neste 
livro. 
Este instrumento,  compõe-se de 100 páginas numeradas, que serão utilizadas para 
registro de certificados dos participantes de eventos realizados por esta Secretaria. 
 
Florianópolis,   /   / 2011 
 
Nas demais páginas será feito o registro de cada evento/turma dos eventos realizados: 
 
Registro de Certificado 
 
Cabeçalho de cada evento registrado: 
 
Instituição responsável pela emissão dos certificados: nome da instituição 
Instituição Promotora: nome da instituição  
instituição Executora: nome da instituição 
Nome do curso: 
Código-Turma: xx/aa 
Carga-horária: xx hs 
Modalidade do evento: (  ) presencial  (  )semi-presencial  (  ) à distância 
Período de realização: 
Loca de realização: 
Nome do(s) Instrutor(s) : 
 
EXEMPLO: 

 

Nº de 

ordem 

Nome do 

Ministrante 

RG Nº do 

registro 

Código do 

Órgão 

Data da 

entrega do 

certificado 

1 Sônia 11111 0001   

2      

      

Nº de 

ordem 

Nome do 

Concluinte 

RG Nº do 

registro 

  

1 José da Silva 111111 0002   

2 Pedro Cardoso 11111 0003   

 

Obs.: No verso dos certificados deverá constar o conteúdo programático do evento e os dados 

do registro do evento. 

 

 O Estado  de Santa Catarina dispõe de um modelo padrão de certificado  ADP-
01327 confeccionado pela DIOESC – Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa 
Catarina. 

 
 
 

Florianópolis, agosto de 2011. 


