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PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

Portaria nº 010/GAB/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

Normatiza o Funcionamento do Processo de Progressão
por Merecimento/2016, instituído pelo art. 12 da Lei nº
2.303/88 e regulamentado pelo Decreto nº 6217/89.
 

O Secretário de Educação de Joinville no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº
2.303/88 que Institui o Plano de Carreira do Pessoal do Magistério Público Municipal e dá outras
providências e pela Lei nº 5.629/2006 que estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação de
Joinville,

Resolve:

Art. 1º - A Progressão Por Merecimento é o progresso horizontal que se dará através de comprovante de
ter ministrado ou participado de cursos de atualização ou aperfeiçoamento na área de sua formação e/ou
atuação, sendo que cada 40 horas de curso darão direito a nova referência.

Art. 2º - O período de inscrição para o processo de Progressão por Merecimento/2016 será de 1º a 31 de
março de 2016.

Art. 3º - O interessado deverá preencher o Requerimento de Solicitação (modelo anexo), que deverá ser
assinado pelo diretor da unidade escolar e anexar cópias autenticadas dos certificados a serem analisados.

Parágrafo único - A autenticação deverá constar na frente e verso. Se for apenas uma autenticação, 
deverá conter o carimbo no verso como em branco, ou carimbo na frente validando a autenticação no
verso.

Art. 4º - As solicitações deverão ser entregues ao diretor da unidade escolar, que após receber a
documentação de todos os interessados, deverá encaminhar os pedidos ao Núcleo de Gestão de Pessoas
da Secretaria de Educação em horário previamente agendado.

Parágrafo único: É responsabilidade do diretor da unidade escolar a comunicação destas informações a
todos os membros do magistério lotados na sua unidade, inclusive aos legalmente afastados.

Art. 5º Para que os certificados dos cursos sejam considerados, deverão ser registrados nos órgãos oficiais
e analisados por comissão específica nomeada para este fim pelo secretário de educação.

§ 1º - Nos certificados deve constar: título do curso, entidade executora, período de execução, carga
horária e conteúdo programático.
§ 2º - Nos certificados dos cursos realizados a distância (EAD) deve constar também o código de
verificação eletrônico.

§ 3º O mínimo de 40 horas exigido para a progressão por merecimento poderá ser atingido através da
somatória dos certificados com a carga horária igual ou superior a 12 horas.

Art. .6º - Poderá participar do Processo de Progressão por Merecimento/2016 somente o membro do
magistério que tiver concluído o estágio probatório até 29 de fevereiro de 2016.
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Parágrafo único: Para quem participará do Processo de Progressão por Merecimento pela primeira vez,
pois não havia concluído o estágio probatório em março de 2014, serão considerados os certificados dos
cursos realizados após a data de admissão na Rede Municipal de Ensino de Joinville.

 
Art. 7º - Serão válidos no processo de Progressão por Merecimento/2016 os certificados emitidos entre 1º
de abril de 2014 e 31 de março de 2016.

Parágrafo único - Para quem efetivou Progressão por Acesso (progressão vertical – mudança de
categoria funcional) no período supracitado neste caput, serão considerados para Progressão por
Merecimento em 2016 os certificados dos cursos realizados após a data da conclusão da pós-graduação
(especialização, mestrado e/ou doutorado) da qual o certificado foi considerado para a última Progressão
por Acesso.

Art. 8º - O Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação recebe e processa as informações e a
Comissão de Análise, nomeada por portaria do secretário de educação, analisa os certificados para
Progressão por Merecimento.

Art. 9º A remuneração será retroativa ao mês de março de 2016.

Art. 10 Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Educação e pelo Conselho Municipal de
Educação.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 04 de fevereiro de 2016

 

Roque Antonio Mattei

Secretário de Educação

 

Observação: Esta Portaria possui como anexo o Documento SEI nº 0235184

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei, Secretário
(a), em 29/02/2016, às 16:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0235184 e o código CRC A649D62C.
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