
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/94. 
  

Dispõe sobre as normas para a validação dos 

certificados,  com vistas à progressão por  cursos de 

atualização e/ou aperfeiçoamento. 

  

O Diretor do Sistema de Administração de Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o que determina o artigo 45, do Decreto n° 3.538, 

de 20 de abril de 1993, 

  

RESOLVE: 

  

Orientar os Setoriais e Seccionais de Administração de Pessoal e responsáveis 

pela Capacitação de pessoal da Administração Direta, Autarquias e Fundações 

do Poder Executivo Estadual sobre os procedimentos para validação dos 

certificados com vistas a progressão de servidores. 

  

1. Para a progressão por cursos que terá início a partir de Janeiro/95, serão 

considerados validos os certificados de cursos realizados desde a data da 

primeira investidura no serviço público estadual até 31/01/93. 

  

2.  Os certificados apresentados que não contiverem informação sobre carga 

horária do evento, serão considerados como de carga horária mínima, 08 

horas/aula - para eventos de 1 (um) dia - e 16 horas/aula - para eventos de 2 

(dois) dias ou mais. 

  

3.   é de responsabilidade dos Setoriais e Seccionais de Administração de 

Pessoal orientar o servidor no preenchimento do formulário de registro de 

cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento, conforme anexo único da 

presente Instrução Normativa. 

  

4.  Os Setoriais e Seccionais de Administração de Pessoal, deverão remeter os 

formulários devidamente preenchidos e acompanhados das cópias dos 

certificados, conforme cronograma que se segue: 

  

   . Instituições com até 3.000 servidores, deverão remeter todos os 

formulários até 29/07/94. 

  

. Instituições acima de 3.000 servidores, deverão remeter os formu1ários 

como segue: 

  

 * aniversariantes do 1° semestre de 1994, até 29/07/94. 

  

*          aniversariantes do 2° semestre de 1994, até 27/10/94. 

  



5.     Os setoriais/Seccionais de Administração de Pessoal deverão anotar no 

original e na respectiva cópia dos certificados a seguinte  informação: 

“CONSIDERADO PARA PROGRESSÃO DE 1995”. 

       

6.     Os participantes dos cursos homologados e realizados de 01/02/93 até 30 

de novembro de 1994, deverão ser lançados no Módulo Eventos para 

efeitos de validação até 10/12/94, pelo responsável pela capacitação de 

pessoal da Instituição. 

  

7.     Os eventos realizados a partir de 30/11/94, deverão ser lançados no 

módulo eventos, até 15 dias após a conclusão do mesmo. 

  

8.  O não envio da documentação dos servidores por parte dos Seto-

riais/Seccionais  de Administração  de Pessoal, bem como o não 

atendimento do item 06 desta Instrução Normativa, até as datas 

estabelecidas, acarretará prejuízos à progressão funcional dos servidores. 

  

9.  Os servidores que se aposentaram até 31/01/93 obedecerão as regras da 

presente Instrução Normativa. Os demais poderão solicitar revisão de 

proventos até 01/12/94. 

  

10. A presente Instrução Normativa se aplica exclusivamente aos servidores 

de que trata a Lei Complementar n° 081, de 15 de março de 1993. 

  

11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

                                                Florianópolis,  18 de abril de 1994. 

  

LUIZ CARLOS SILVA JÚNIOR 

Diretor de Administração de Recursos Humanos 

  
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
  

REGISTRO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO 
  
COD. ÓRGÃO 
!_!_!_!_! 

NOME ORGÃO 

  
MATRÍCULA 
!_!_!_!_!_!_!_!_! 
  
NOME DO SERVIDOR 
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_

!_!_!_ 
  
DATA NASCIMENTO 
!_!_/!_!_!/!_!_! 

CARGO 

  



DATA DE ADMISSÃO (*) 
  

+----------------------------------+ 
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 

+----------------------------------------+ 
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 

+-----------------------------------+ 
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 

  
RELAÇÃO DE CURSOS POR CERTIFICADO CARGA HORÁRIA (**) 

    

    

    

    

    

    

    

    
TOTAL DA CARGA HORÁRIA   

  
RESPONSABILIDADES 
  
SERVIDOR GERENTE DE PESSOAL 

  
--/--/-- 
data 

  
--------------------------------- 

Assinatura 

  
------------------------------------------------- 

Assinatura 
BLSA-REG 

 


