ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
EDITAL Nº 003/2015
DE PROMOÇÃO POR CURSOS DE CAPACITAÇÃO.
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA PROCESSO DE PROMOÇÃO NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO.
A Prefeitura Municipal, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Esportes,
SAMAE e o IPRERIO, tornam público a todos os servidores públicos municipais, que
farão realizar neste Município de Rio Negrinho/SC, Progressão Funcional, na modalidade
de Promoção por Cursos de Capacitação, no serviço público municipal, regido pelas
normas contidas na Lei no 1202, de 31/08/1999, alterada pela Lei nº 2271 de 23/11/2010
e Decreto nº 10634/2011, e do presente Edital.
1 – DO OBJETO
O objeto do presente Edital consiste no desenvolvimento funcional do servidor público
municipal de provimento efetivo, pertencente ao quadro da Prefeitura Municipal, da
Fundação Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Esportes, do SAMAE e do
IPRERIO, na modalidade de Promoção por Cursos de Capacitação, relativo ao período
de 1º/07/2013 a 30/06/2015.
2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições estarão abertas nos dias 10, 11, 12 e 13 de novembro 2015, no
horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, no Setor de Protocolos da
Prefeitura Municipal, sito à Avenida Richard S. de Albuquerque nº 200, bairro Centro,
nesta cidade.
2.2 - O candidato deverá preencher a ficha de inscrição (modelo próprio), fornecida no
ato da inscrição, anexando cópias de certificados de cursos de capacitação,
homologados pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
2.3 - O servidor que possuir duas matrículas deverá preencher uma ficha para cada uma
delas, anexando cópia dos documentos comprobatórios dos cursos.
2.4 - Preenchida a ficha, o servidor deverá revisá-la, ficando após a assinatura,
inteiramente responsável pelas informações nela contidas.
2.5 - Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à
identificação do candidato.
2.6 – Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição por cargo. Havendo mais de
uma inscrição, valerá aquela cujo protocolo for o mais recente.
2.7 - A adulteração ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento
apresentado pelo servidor, verificada a qualquer tempo, o eliminará da Promoção.
2.8 - Será permitida a inscrição por procuração pública ou por instrumento particular com
firma reconhecida, com poderes específicos para este Edital, constando a modalidade
para qual o servidor deseja inscrever-se. O procurador deverá entregar, além dos
documentos do candidato exigidos no item 2.2, a fotocópia legível de sua cédula de
identidade, bem como instrumento de procuração.

Edital de Promoção por Cursos de Capacitação N° 003/2015.

Pág.

_________________________________________________________________________________________________
AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE Nº 200, CENTRO – FONE/FAX: (47) 36463600 – CNPJ: 83102756/0001-79
E-mail: contato@rionegrinho.sc.gov.br
www.rionegrinho.sc.gov.br

1

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

3 - DOS REQUISITOS DO SERVIDOR
3.1 - São requisitos necessários para a promoção de que trata este Edital:
I - já estiver concluído o período de estágio probatório em 30 de junho de 2015;
II - apresentar a formação ou qualificação profissional exigida para o cargo, nos termos
da Lei no 1202, de 31 de agosto de 1999;
III - não estar afastado em licença sem vencimentos no período da promoção, por prazo
superior a 06 (seis) meses.
IV - que não tenha no respectivo período:
a) recebido penalidade disciplinar;
4 – DA PROMOÇÃO POR CURSOS DE CAPACITAÇÃO
4.1 - A Promoção por Cursos de Capacitação aos servidores inscritos, referente ao
exercício 2013, corresponderá a uma referência por promoção.
4.2 - Para efeitos desta Promoção é obrigatório que os servidores tenham completado o
período de estágio probatório até 30 de junho de 2015.
4.3 - Para efeitos da Promoção por Cursos de Capacitação efetivada por este Edital,
serão considerados os cursos de capacitação realizados no período compreendido entre
01 de julho de 2013 até 30 de junho de 2015.
4.4 - Somente serão validados e computados, para efeito de promoção, os cursos
previamente homologados pela área de capacitação da Secretaria de Administração
ouvido o Conselho.
4.5 - Os cursos de capacitação freqüentados e concluídos pelo servidor, no período
aquisitivo da promoção, serão computados nos termos do disposto do artigo 10 do
Decreto n° 10634/2011, da seguinte forma:
I) Para servidores de Nível fundamental completo e incompleto – mínimo de 16 horas;
II) Para servidores de Nível Médio – mínimo de 40 horas;
III) Para servidores de Nível Superior – mínimo de 80 horas.
4.6 - Somente o servidor não promovido poderá utilizar os certificados de cursos de
capacitação do período de 01/07/2011 a 30/06/2013.
4.7 - Para fins da Promoção, serão computados os cursos realizados pelo servidor, no
período de 01 de julho de 2013 até 30 de junho de 2015, na sua área de atuação,
devidamente comprovados.
4.8 - A carga horária utilizada numa promoção não poderá servir para novas promoções,
bem como não admitir-se-á o fracionamento de carga horária relativamente a um mesmo
curso ou evento.
4.9 - O servidor que já tiver se utilizado de cursos ou eventos para a percepção de
promoção, gratificação ou qualquer outra forma de vantagem com base em Lei anterior à
Lei nº 2271/2010, não poderá novamente utilizá-los para obter promoção regida por este
Edital.
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4.10 - Somente os servidores que participarem 100% de curso ofertado pela
administração municipal, será emitido certificado correspondente, o qual deverá ser
apresentado na inscrição da referida promoção, bem como serão aceitos certificados de
capacitações promovidas por entidades externas freqüentadas pelos servidores no
período da referida promoção, atendido o Art. 44 da Lei nº 1202/1999 modificado pela Lei
nº 2271/2010.
5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
5.1. - A Promoção se dará de forma ascendente, de uma Referência para outra
imediatamente superior na Classe ou da Referência final de uma Classe para a
Referencia inicial da Classe imediatamente superior, contidas na carreira, integrantes do
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo.
5.2 - A solicitação será indeferida quando não atender as disposições da legislação
vigente e normas deste Edital.
5.3 - O resultado final será divulgado no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal
de Rio Negrinho, e nos murais da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação
Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Esportes, do SAMAE e do IPRERIO, no
site www.rionegrinho.sc.gov.br, até o dia 25 de novembro de 2015.
5.4 - O servidor terá dois dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado para
entrar com pedido de reconsideração da avaliação dos documentos comprobatórios
apresentados, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
5.5 - Transcorrido o prazo de recurso, relativo a homologação do resultado final do
presente Processo, caberá a sua formalização funcional pelo Chefe do Poder Executivo.
5.6 – O planejamento, coordenação e a operacionalização da progressão funcional
prevista neste Edital serão realizados por uma Comissão Especial, designada pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, através da Portaria n° 21006 de 05 de novembro de 2015.
5.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial designada, aplicável a
legislação específica à matéria.
Rio Negrinho, 06 de novembro de 2015.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal
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