
CNPJ: 016143760001-59

EDITAL nº 01/2017

ABREM INSCRIÇÕES POR PROGRESSÃO POR INTERESSE DE QUALIFICAÇÃ E
APERFEIÇOAMENTO E DESEMPENHO NAS FUNÇÕES DO CARGO;

O Prefeito Municipal de Paial, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, nos termos dos
artigos 18 e 26 e seus incisos da Lei Complementar n.º 21/2010 de 20 de maio 2010, e Lei
complementar 41/2014 arts 19 e 29 e seus incisos; TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
Servidores Públicos Municipais Estáveis, que o Departamento de Recursos Humanos estará
recebendo, até 30/10/2017, requerimento de solicitação para EVOLUÇÃO POR CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO OU QUALIFICAÇÃO, E DESEMPENHO NAS FUNÇÕES
ATRIBUÍDAS AO CARGO nos termos legais supra e normas deste edital.

1. DOS REQUERIMENTOS

1-Ser servidor público municipal do quadro de pessoal;
2-Ter concluído o estágio probatório até a data do requerimento;
3-Apresentar certificados relativos a participação de cursos, simpósios, seminários e outros de
aperfeiçoamento, qualificação  e requalificação profissional, exclusivos e inerentes ás atribuições do
cargo, representando a progressão horizontal de uma referência a cada 40 horas, para o qual o
certificado não poderá ser inferior a 8 ou 20 horas de curso, ou 16 horas ,não podendo ser inferior a
4 horas de curso.
4-Não estar em licença para tratamento de interesses particulares;
5-Não ter sofrido penalidade por falta disciplinar.

2. DA DOCUMENTAÇÃO

Formular requerimento, devidamente preenchido e assinado pelo servidor, acompanhado de:

a) Certificados de cursos, simpósios, seminários, qualificação e requalificação, com data
igual ou superior a 01 de novembro de 2016, até 30 de outubro 2017.As cópias serão
autenticadas por servidor responsável.(Apresentar o original).

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) A Prefeitura Municipal, através do setor competente, expedirá ato concedendo a progressão,
conforme legislação vigente;

b) O Servidor público que prestar declaração falsa ou apresentar documento adulterado, terá
seu requerimento cancelado e responderá civil e penalmente pelos atos praticados;

c) Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal, por seu setor competente.

Prefeitura Municipal de Paial, 02 de outubro de 2017.
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Nevio Antonio Mortari

Prefeito Municipal




