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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 00 109 116

Regulamenta as normas e procedimentos para o

cumprimento dos critérios Qualificação e

Desenvolvimento, exigido para a concessão de

promoção aos servidores do quadro efetivo do

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de

Goiás.

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO ESTADO

DE GOIÃS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o

disposto no inciso X, do art. 70, do Regimento Interno desta Corte de Cotnas,

e,

Considerando o disposto no 92° do artigo 25 da lei nO 16.894,

de 18 de janeiro de 2010;

Considerando a Política de Gestão e Avaliação do

Desempenho, que compõe a Política de Gestão de pessoas deste Tribunal; e

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os critérios para

aceitação e análise de certificados de atividades de educação continuada, para

promoção de servidores ocupantes de cargos da carreira de especialista em

controle externo deste Tribunal;

Considerando a Portaria nO 469/2015, de 12108/2015, que

designou comissão para realizar estudos no sentido de aperfeiçoar o

desenvolvimento do desenvolvimento do servidor na carreira, inclusive o

modelo de avaliação de desempenho;

Considerando, por fim, todo o teor dos autos de nO 12058/15,

bem como o Parecer nO 003/2016, proferido pelo Núcleo de Assessoramento

Especia r
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RESOLVE

Art. 10• Estabelecer normas, critérios e procedimentos

referentes ao critério de Qualificação e Desenvolvimento, exigido para a

concessão da Promoção a servidores titulares de cargos de provimento efetivo

da Carreira de Especialista em Controle Externo deste Tribunal.

Art. 2°. Para fins desta Resolução considera-se:

I. Promoção: é a passagem do servidor do último padrão de

uma mesma classe para o primeiro da classe imediatamente

superior, por mérito e por qualificação e desenvolvimento,

observado o interstício temporal mínimo previsto na Lei nO

16.894/10;

II. Atividades de Educação Continuada: cursos de pós

graduação, atualização, aperfeiçoamento, congressos,

seminários, encontros, oficinas, palestras, realizados na

modalidade presencial e à distância, realizados por instituições

credenciadas para este fim, bem como, ministrados pelo

próprio do Tribunal ou ainda aqueles oferecidos por entidades

conveniadas com o órgão.

Art. 3°. A apresentação de certificados para fins de promoção

deverá ser feita pelo servidor, por meio de requerimento próprio, devendo o

mesmo ser protocolado na Divisão de Protocolo.

91°. A apresentação dos certificados deverá ocorrer entre os

meses de outubro e dezembro de cada ano, em datas a serem definidas pelo

Tribunal.
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92°. As cópias dos certificados e/ou outros documentos

comprobatórios, em frente e verso, deverão estar devidamente autenticadas

em cartório ou pela Escola de Contas do TCM GO, mediante apresentação dos

originais, não sendo aceitos documentos que não cumpram estes critérios.

Art. 4°. Para o cumprimento do critério de qualificação e

desenvolvimento serão exigidos:

I. Para servidores ocupantes de cargos de nível superior:

a) Pós-graduação lato sensu com carga horária mínima de

360 horas, na modalidade presencial, concluída no

período em que exerceu no Tribunal a classe de que for

ocupante; ou

b) 360 horas de cursos de atualização, aperfeiçoamento,

congressos, seminários, encontros, oficinas e palestras

na modalidade presencial e/ou à distância, concluídos

no período em que exerceu no Tribunal a classe de que

for ocupante, podendo ser apresentados até 70%) do

total da carga horária na modalidade à distância; ou

c) Mestrado ou doutorado;

II. Para servidores ocupantes de cargos de nível médio,

exceto o de motorista:

a) 240 horas de cursos de atualização, aperfeiçoamento,

congressos, seminários, encontros, oficinas e palestras

na modalidade presencial e/ou à distância, concluídos

no período em que exerceu no Tribunal a classe de que

for ocupante, podendo ser apresentados até 70% do

total da car rária na modalidade à distância; ou
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b) Possuir a condição expressa nos itens "a" e "c" do inciso

I;

III. Para servidores ocupantes de cargos de nível

fundamental e o de motorista:

a) 120 horas de cursos de atualização, aperfeiçoamento,

congressos, seminários, encontros, oficinas e palestras

na modalidade presencial elou à distância, concluídos

no período em que exerceu no Tribunal a classe de que

for ocupante, podendo ser apresentados até 70% do

total da carga horária na modalidade à distância; ou

c) Possuir a condição expressa nos itens "a" e "c" do inciso

I',

91°. As atividades de educação continuada apresentadas pelos

servidores para efeito de Promoção devem possuir direta correlação com as

atribuições do cargo que ocupa ou com o rol de competências definidos pelo

Tribunal;

92°. Para o cumprimento do exigido nos incisos I e II, poderá

ser apresentado mais de um certificado para o alcance da carga horária

mínima exigida;

9 3°. As pós-graduações, citadas no inciso I a III, serão aceitas,

para efeito de Promoção, se atendidas as seguintes condições:

a) Ter sido cursada em Instituição de Ensino reconhecida

� �:I:nrM�:z::.UC�ÇãO' na forma da legislação

· �. J= iI!.;'---r,J 4
Rua 68, nO 727 - CENTRO - FONE: 3216 6200 - FAX: 3216 6291 CEP: 74 055 -mO - GOIÂN'IA-GO.

www.tem.qo.qov.br

'''--''.



Estado de Goiás

TR�Bl'NAt t)OS

00109/16

b) Deve haver certificação previa do Tribunal, antes da

realização do curso, de que a área de conhecimento a

ser cursada possui direta correlação com as atribuições

do cargo ocupado ou com rol de competências definidas.

94° Não serão considerados os certificados utilizados em

processos de concessão de Adicional de Qualificação e/ou promoções

anteriores;

95° Os servidores poderão apresentar certificados e/ou

documentos comprobatórios na condição de docente, desde que observados

os critérios de correlação com o cargo ocupado, a ser regulado por ato

específico.

96° A certificação prévia que trata a alínea b do 93° deverá ser

realizada pela Superintendência da Escola de Contas, devendo o procedimento

ser regulado por ato específico.

Art. 5°. A análise da documentação apresentada pelos

servidores será realizada pela Superintendência da Escola de Contas, Divisão

de Recursos Humanos e pela Assessoria Jurídica da Presidência, devendo

ocorrer em até 30 (trinta) dias após o término do prazo estabelecido para a

entrega da documentação.

Art. 6°. A homologação do resultado da avaliação dos critérios

de Qualificação e Desenvolvimento dos servidores para efeito de Promoção

será por meio de Despacho da Presidência do Tribunal.

Parágrafo único. A disponibilização da homologação do

resultado será de responsabilidade da ão de Recursos Humanos, que se

"-\

/ /

Rua 68, nO 727 - CENTRO - FONE: 3216 6200 �AX: 32166291 CEP: 74055 -1<;P - GOIÂNIÁ-GO.
www.tcm.go.gov.br

""'"



Estado de Goiás

'�R�BUNAl D�;: [')f(tS

00109/16
utilizará dos canais de comunicação utilizados pelo Tribunal, devendo ser dada

ciência aos servidores interessados.

Art. 7°. Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá

recurso de reclamação, no prazo de quinze dias contados a partir da ciência do

ato, o que deverá ser protocolizado na Divisão de Protocolo.

Art. ao. o Tribunal por meio da Divisão de Recursos Humanos

se responsabilizará pela divulgação da relação dos servidores que se

encontram no último padrão da classe, bem como, o calendário para entrega

de certificados.

Art. 9°. Aos servidores que estiverem, na data da aprovação

desta Resolução, ocupando a classe A, níveis 2 ou 3, classe S, níveis 2, 3 ou

4, aplica-se a regra de transição prevista na tabela abaixo, quando estiverem

aptos à ingressarem nas classes S e C da referida carreira:

Nível superior A2/A3 I ao horas

Nível superior 82 I 240 horas

Nível superior 83 1aO horas

Nível superior 84 120 horas

Nível médio A2/A3 60 horas

Nível médio 82 160 horas

Nível médio 83 120 horas

Nível médio 84 ao horas

Nível auxiliar e motoristas 82 ao horas

Nível auxiliar e motoristas 83 60 horas

Nível auxiliar e motoristas 84 40 horas
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Parágrafo único. Os servidores na condição descrita no caput

poderão apresentar para cumprimento do critério de qualificação e

desenvolvimento, a condição expressa nas alíneas "a" e "c", inciso I do artigo

4°.

publicação.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua

Art. 11. Revogam-se aas disposições contidas na Resolução

Administrativa nO 301/11, de 01112/11 e seus anexos.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO ESTADO DE

GOIÃS, em Goiânia, aos O 3 AGO 2016

Participantes da Votação:

or Cruvinel de Oliveira

Presidente

�.

1 - Cons. Cons. Mar:��;I,.���rido 2 - Cons. Sebastião Monteiro
Santos

�/
4 - Nilo Sérgio de Resende Neto
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