
 

 
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

 

Ofício Circular nº 54/2013                                                              Florianópolis, 23 de maio de 2013. 

 

 

 

Sr.(a) Responsável pelo Setorial/Seccional de Gestão de Pessoas, 

 

 

Informamos que, conforme deliberação do Grupo Gestor do Estado de Santa Catarina, a partir de 

junho 2013, a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/Gerência de Desenvolvimento de 

Pessoas - SEA/DGDP/GEDEP e a Diretoria de Gestão de Pessoas/Gerência de Desenvolvimento e 

Avaliação Funcional - SED/DIGP/GEDAF, estarão operacionalizando o Progresso Funcional 

Vertical (anos 2006/2007/2008/2009/2010) e o Horizontal (ano 2008), dos servidores do Quadro do 

Magistério atingidos pelas Leis Complementares n° 348/06 e 351/06, que retornaram ao cargo de 

ingresso, em 2010, por força da Lei n° 486/2010. 

 

Na análise do direito, serão considerados: 

 

 Lei Complementar n° 1.139/92 e o Decreto 3001/92, para o Progresso Funcional Vertical 

com a data de início do direito em 1° de setembro dos anos 2006/2007/2008, e para o 

Progresso Horizontal  com a data de início do direito em 1° de fevereiro de 2008. 

 Lei Complementar nº 1.139/92, alterada pela Lei Complementar nº 457/2009, para o 

Progresso  Funcional Vertical a qualquer tempo a partir de 11 de agosto de 2009. 

 

Orientamos que o processo seja instruído pelo servidor que tiver direito a promoção com a 

documentação necessária exigida tanto para o Progresso Funcional Horizontal quanto para o 

Progresso Funcional Vertical, conforme trata a seguir: 

 

Progressão Funcional Vertical 

 

Os servidores que tiveram o Progresso Funcional Vertical após o retorno ao cargo do magistério  

nos meses de janeiro/fevereiro, por força da Lei Complementar nº 486/2010; poderão solicitar a 

retificação da concessão do Progresso Funcional Vertical. 

 

No processo deve constar obrigatoriamente: 

 

 Formulário de Solicitação de Progresso Funcional (MCP-205), acessível no Portal do 

Servidor Público, no link: Manuais e Formulários – SIRH – Formulários.  

 Fotocópia do certificado e/ou diploma com seu histórico escolar, frente e verso, do curso de 

pós-graduação para o Progresso Funcional Vertical.  

 

Progressão Funcional Horizontal 

 

Para a concessão do Progresso Funcional Horizontal de 2008, por tempo de serviço e frequência em 

cursos de atualização e aperfeiçoamento, será concedido  a promoção se o requerente atender as 

exigências estabelecidas pelo Decreto nº 3001/92. 

 

 

 



 

No processo deve constar obrigatoriamente: 

 

 Formulário de Solicitação de Progresso Funcional (MCP-205), acessível no Portal do 

Servidor Público, no link: Manuais e Formulários – SIRH – Formulários.  

 Fotocópias dos certificados de cursos de atualização e aperfeiçoamento, que somem no 

mínimo 80 (oitenta) horas. 

Obs.: Para o cômputo das 80 horas de capacitação, além da fotocópia dos certificados, será 

aceito o extrato/ “ready-copy” retirado do SIRH/CRH/Módulo 10, que ateste, ao servidor, 

as 80 horas, com código 7, no interstício de 01/02/2005 a 31/01/2008. 
 

 

Obs.: 

1. Caso o requerente tenha direito a mais de uma Progressão Funcional (Vertical e 

Horizontal), as mesmas deverão ser solicitadas em um único Processo e Formulário. 

2. Todas as cópias de documentos deverão conter “confere com o original” pelo responsável 

do setorial/seccional de Gestão de Pessoas. 

 

 

Abertura do Processo de Solicitação: 

 

 

O Progresso Vertical e Horizontal deverão ser solicitados, mediante instrução de processo 

individual, no Sistema de Protocolo do Estado, tendo como Assunto: Progressão Funcional e no 

Detalhamento: Retorno ao Quadro do Magistério, encaminhado a: 

 

 SEA/DGDP/GEDEP: Para os servidores lotados nas SDRs/GEREDs, atingidos pela Lei n° 

348/06; 

 

 SED/DIGP/GEDAF: Para os servidores lotados na SED, atingidos pela Lei n° 351/06. 

 

 

Salientamos que os processos de Solicitação de Progressão Funcional Horizontal e Vertical serão 

analisados pelas gerências responsáveis – GEDEP/GEDAF - pelo critério de ordem de entrada no 

Sistema de Protocolo Eletrônico – SGP-e . 

 

O processo sendo deferido, respeitará o seguinte trâmite: publicação da portaria no Diário Oficial do 

Estado; posteriormente incluído a mudança de cargo no Sistema Informatizado de Recursos 

Humanos - SIRH/FRH e encaminhado para o setorial/seccional de Gestão de Pessoas para ciência e 

devidas providências. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Lúcia Steinheuser Gorges                                         Luiz Antônio Dacol 

Diretora de Gestão Pessoas                                      Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas  

 

 

 

 

 

 


