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 Prezado(a) Responsável pelo Setorial, Seccional e Setores de Gestão de Pessoas,  

 

 

 

 A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas, orienta que os setoriais/seccionais de Gestão de Pessoas atualizem no Sistema 

Informatizado de Recursos Humanos – SIRH o módulo eventos dos servidores no âmbito da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. 
 

 Diante disso, informamos que, a partir do dia 1º de fevereiro, do ano de 2014, será  

processada, de forma automatizada, a progressão funcional horizontal dos servidores do magistério , 

que passa a ser concedido no mês de aniversário natalício do servidor . 
 

 Solicitamos que seja inserido  no sistema, os cursos de atualização e aperfeiçoamento dos 

servidores, no interstício de 01/02/2011 a 31/01/2014,  em SIRH/10.Módulo Eventos/ 02.Incluir 

Ocorrência de Eventos/ 03.Alunos por Evento, até o último dia útil do mês que antecede o 

aniversário do servidor, lembrando que o código 7 é o que valida para progressão  e o código 9 não 

valida.  
 

 Para agilizar o processo de homologação de eventos, orientamos que sejam encaminhados os 

eventos que não estiverem homologados no sistema  SIRH para a GEDEP, através do formulário 

MCP – 044 e a fotocópia frente e verso do certificado (eventos) por email ou via protocolo para a 

progressão de 2014 dos servidores do quadro do magistério. 
 

 Caso haja dúvidas sobre o sistema, favor entrar em contato com a  GEDEP/DGDP através 

do email gedep@sea.sc.gov.br ou pelo telefone de contato – 36651828 ou 36651574,  para mais 

esclarecimentos ou caso necessário para agendar um treinamento. 

 

 

 

     Atenciosamente, 

 

 

 

 

Luiz Antônio Dacol                                                        Tânia Regina Hames 

Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas         Gerente de Desenvolvimento de Pessoas  
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