
EstadodeGoiás

TRIBUNALDECONTASDOSMUNIC(PIOS

RESOLUÇÃOADMINISTRATIVARAN°!OO218!1�

AprovaeincluioProcessodeTrabalhode

nO.80deConcessãodeAdicionalde

Qualificação,noart.1°daResolução

AdministrativaRAnO.56/10doTribunalde

ContasdosMunicípiosdoEstadodeGoiás.

oTRIBUNALDECONTASDOSMUNiCípIOSDOESTADODE

GOIÃS,nousodesuasatribuiçõeslegaiseregimentais,e

ConsiderandoascompetênciasdaDivisãodeGestãodeProcessos

definidasnoarte120-AdoRegimentoInternodestaCortedeContas;

ConsiderandooObjetivoEstratégico:Otimizarosprocessosde

trabalho,contempladonoPlanejamentoEstratégicodoCiclo2014-2020;

Considerandoanecessidadedesepromoveramelhoriacontínuados

processosdetrabalhodoTribunaleemcumprimentoaoCronogramadeRevisãode

ProcessosdeTrabalho,elaboradopelaDivisãodeGestãodeProcessosevalidado

pelosGestoresdeProcessos;

ConsiderandooDespachonO.08/2014,daDivisãodeGestão

Estratégica,constantenosautosdenO.07871/14,

RESOLVE

Art.1°.AprovaroProcessodeTrabalhonO.80-Concessãode

AdicionaldeQualificação,sobaresponsabilidadedaDivisãodeRecursosHumanos

nostermosdoManual,constantenoanexoIedoFluxogramaconstantenoanexoII

destaResolução.
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TRIBUNALDECONTASDOSMUNiCípIOS

00218114

Art.2°.IncluiroProcessodeTrabalhonO.ao-ConcessãodeAdicional

deQualificaçãonarelaçãoconstantedoarte1°daResoluçãoAdministrativaRAnO.

56/10desteTribunal.

Art.3°.Determinarocumprimentoimediatodatramitaçãoestabelecida

nofluxograma,pelasáreasrelacionadasaoprocessoemquestão.

Art.4°.EstaResoluçãoentraemvigornadatadesuapublicaçãono

BoletimEletrônicodoTCM.

TRIBUNALDECONTASDOSMUNiCípIOSDOESTADODEGOIÃS,

Goiânia,aos!24SET2014
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Apresentação

Estemanualtratadasatividadesaseremdesenvolvidas

peloTribunaldeContasdosMunicípiosdeGoiásdurante

aConcessãodoAdicionaldeQualificação.

EletemporobjetivoorientarosservidoresdoTCM

quandodaanálisedaexecuçãodasfasesquecompõem

oProcessodeConcessãodoAdicionaldeQualificação

uniformizandoosprocedimentoseservindode

ferramentadeapoiosendoutilizadocomoreferencial

paradesenvolvertalatividade.

Paratanto,aestruturadomanualfoidesenvolvida

abordandoinicialmenteosconceitosfundamentaisà

execuçãodoprocesso.Emseguida,sãodescritosos

procedimentosinerentesaoprocesso,detalhando-seas

atividadesaseremexercidas.Discriminam-se,ainda,a

legislaçãobásicaparaoprocessoeseussistemasde

suporte.

Esteinstrumentoéumguiapráticoquesedirigeao

públicointernointeressado,emparticularàDivisãode

RecursosHumanoseSuperintendênciadaEscolade

Contas,envolvidasnasatividadesrelativasà:tramitação

eanálisedeAdicionaldeQualificaçãoautuadosnesta

Corte.

Observa-sequeestemanualnãoconstituium

instrumentorígidodetrabalho,tampoucoéoretrato

exausüvodenormasesftuaçõescabíve�aos

procedimentosatinentesàsáreas,edevesubmeter-sea

umaconstanteatualizaçãopelaequipetécnica

responsável,sendooportunoressaltarquefoieditado

segundooredesenhodeprocessosdestaCortede

Contas.

F��t..1<.1t�;J(:;322G�052f.)CE::P"?405G�1()O(:;oiflr"lía

www.tcm.go.gov.br
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Listadeabreviaturasesiglas
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RI-TeM-RegimentoInternodoTribunaldeContasdosMunicípiosdeGoiás
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1.Objetivos

Estemanualtemporobjetivoestabelecercritérioseprocedimentosquantoà

concessãodeAdicionaldeQualificação.

2.PúblicoAlvo

ServidoresocupantesdecargosdeprovimentoefetivodoTeMGO-Tribunalde

ContasdosMunicípiosdoEstadodeGoiás,quetenhamconcluídocursosde

educaçãocontinuada,cujocertificadonãotenhasidoutilizadocomopré-requisito

paraingressonocargoqueocupa,bemcomo,paraobtençãodegratificaçõesde

incentivofuncionale/ouquaisqueroutrasvantagens.

Servidoresquenãopercebamgratificaçãodeincentivofuncionalnolimitemáximo

de20°;ó(vinteporcento)doseuvencimentobásico.

3.AlteraçõesRecentes

Versão1-Setembro/2014.

4.RegulamentaçãoUtilizada

•LeinO17.501de22dedezembrode2011-IntroduzalteraçõesnaLeinO

16.894de18dejaneirode2010edáoutrasprovidências.

•ResoluçãoAdministrativanO369/12-Estabelecenormaseprocedimentos

paraconcessãodoAdicionaldeQualificaçãoaosservidoresocupantesde

cargosdeprovimentoefetivodoQuadroPermanentedoTeMGO.

•OrdensdeServiçosnO17/2014e18/2014.

Euaí38::i\j()?2'?F()nc:32"j6�6000Fax:32:25",0525(�Er)'?i�OGG",100C30iüníaC:oí<:lS,

www.tcm.go.gov.br
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5. Conceitos:

ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - É o benefício concedido aos servidores

ocupantes de cargos de provimento efetivo do Quadro Permanente do TeM GO, que

tenham concluído cursos de educação continuada, com direta correlação com as

atribuições do cargo e/ou função exercida pelo servidor.

EDUCAÇÃO CONTINUADA - São cursos ministrados por instituições de ensino

reconhecidas pelo Ministério da Educação de: nível médio; graduação em nível de

bacharel, licenciatura e tecnológico; e pós-graduação em nível de especialização,

mestrado e doutorado presenciais.

CARGO EFETIVO - Posto de trabalho instituído de forma permanente, caracterizado

por deveres e responsabilidades, criados por lei, com denominação própria e

remunerado pelos cofres públicos (Lei N°. 16.894/10).

FUNÇÃO - Atribuição ou o conjunto de atribuições específicas que devem ser

executadas por um servidor na estrutura organizacional, fornecendo elementos para

a caracterização, descrição, classificação e avaliação do cargo (Lei N°. 16.894/10).

ntl<:) �3 t? ::2: tSw :C) !::� ;?: [) (�� E:� F)" 00 (30Iôr"lia (:}ol;�:1s,

www.tcm.go.gov.br



f \

Manual do Processo de Concessão de Adicional de Qualificação 10

6. Procedimentos para análise do Processo de Concessão de Adicional de

Qualificação.

6.1 Atividade: Preencher o Formulário de Requerimento Diversos, anexar os

documentos necessários e autuar processo.

Responsável: Servidores do TCM

Atos: Preencher o Requerimento Diversos (item 3: Adicional de Qualificação),

anexar cópia dos documentos abaixo relacionados e entregar na Divisão de

Protocolo para autuação do processo.

• Nível Médio: Diploma (Cursos Técnicos)/Certificado (Ensino Médio) e

Histórico Escolar emitidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo

Ministério da Educação;

• Nível Superior: Diploma de graduação e Histórico Escolar emitido por

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

• Pós-Graduação:

Pós-graduação lato sensu (nível de especialização): Certificado e Histórico

Escolar emitidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da

Educação e cópia do Trabalho de Conclusão de Curso em cd (extensão.doc,

docx ou equivalente);

Pós-graduação stricto sensu (nível de mestrado e doutorado): Diploma e

Histórico Escolar emitidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo

Ministério da Educação e cópia da DissertaçãolTese em CD (extensão.doc,

docx ou equivalente);

Observações:

F\u,aG8 l j\jC 72'/ CC�r";tl'o 32"iGw6000 r::ax: 322'E)w052G (�Er)'"?40GGw"i 00 C30iúr'lía c30i<.:1S.

www.tcm.go.gov.br
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a)Ascópiasdosdiplomas/certificados(frenteeverso)eHistóricoEscolardeverão

estardevidamenteautenticadasemcartório,oupelaEscoladeContasdoTCMGO,

medianteapresentaçãodosoriginais.

b)Quandonecessário,oTCMGOpoderásolicitaraoservidoroutrosdocumentos

comprobatórios,afimdecontribuircomaanáliseparaconcessãodoAdicionalde

Qualificação.

c)Parafinsderequerimentoserãoaceitasdeclaraçõesoucertidõesdeconclusãode

cursos,devidamenteautenticadas,comprazodeaté12(doze)mesesdadatade

encerramentodosmesmos;todavia,oparecerseráemitidosomenteapósaentrega

dodiploma/certificado.Aofinalde12meses,nãohavendoapresentaçãodediploma

oucertificado,orequerimentoseráindeferido.

6.2Atividade:Verificarrequisitosdeaceitedoprocesso.

Responsável:DivisãodeProtocolo

Atos:ADivisãodeProtocolopodeabsterdeprotocolaropedidodeadicionalde

qualificaçãofaltandodocumentaçãoexigidaematonormativodesteTribunal.

odireitopostulatóriodeveserasseguradoparaoservidorquequeiraprotocolaro

seupedidofaltandodocumentos,portratardeprincípiosconstitucionais(art.5°

XXXIV,"a"daCF/88).

Noentantoaunidadetécnicaobservandoopedidodeadicionaldequalificação

deverásugeriraberturadevistasaoservidorinteressadonoprazoMaximode05

(cinco)diasnostermosdoart.62dalei13800/2001(Regulaoprocesso

administrativonoâmbitodaAdministraçãoPúblicadoEstadodeGoiás).

F?'ti;)N(::F'�'(�.�}(:::'J;�:.:2z:'�w()[:};�::;(��EF:J'.�!�<:�..()[;t5w-i
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Nãosanadaasirregularidadesapontadaspelaautoridade,competentenoprazo

estipulado,oprocessodeveráserarquivadosemnenhumtitulodedireito.

oservidorsequiserpodefazernovopedidoeestenovopedidonãoterávinculo

nenhumcomadatadoprocessoarquivado.

6.3Atividade:Elaborarinformaçãocomdadosfuncionaisnecessáriosparaanalise

econcessão.

Responsável:DivisãodeRecursosHumanos

Atos:Verificarseorequerenteseenquadranoestabelecidonalegislaçãovigente,

bemcomosetodososdocumentosjuntadosnosautosestãodeacordocomo

exigido.

VERIFICAR:Casoosdocumentosnãoestejamdeacordocomoexigidoouesteja

faltandodocumentos,aDRHdeveráabrirprazode5(cinco)diasparaqueo

requerenteprovidencieajuntadadomesmo.Finalizadooprazoparaqueo

requerentejunteosdocumentosexigidos,eomesmonãotiverrealizado,aDRH

deveráencaminharprocessoàPresidênciacomasugestãodearquivamentodos

autos.

6.4Atividade:AnalisarosrequisitosdeAceite.

Responsável:SuperintendênciadaEscoladeContas

Atos:

I-Recepcionaroprocessonosistema.

II-Verificarainstruçãoprocessual,conformeResoluçãoN°369/12,anexoI,

item5-a:

1.Requerimento,

2.DiplomaouCertificadodeconclusãodocurso,

3.HistóricoEscolardoCurso,

F�u()r::'()r�.(;.::32...�t::)wE�;()C�()r:<::1}(�.:J:;�2�)w()t52t:){:�r:::.r�'�/�ti.()Ei[5.w"1()()(�::J()�,{��f1�-t1{:�)():�(���:�.
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4. Trabalho de Conclusão de Curso em cd, quando se tratar de pós-graduação lato

sensu ou stricto sensu,

5. Informação da Divisão de Recursos Humanos.

III - Analisar a Documentação

1. Elaborar Despacho à Divisão de Recursos Humanos

Caso a instrução processual não esteja completa, elaborar Despacho à Divisão de

Recursos Humanos com a devida citação da norma que justifica sua necessidade,

solicitando a notificação ao servidor para a juntada do documento ausente.

2. Proceder à verificação do check-list da documentação apresentada, conforme

descrito abaixo:

N° I Item de Análise

1 I Nome do Aluno

2 I Nível de Formação (graduação, pós-graduação lato sensu ou stricto sensu)

3 I Nome do Curso

4 I Período de Realização do Curso (data e carga horária)

5 I Assinatura do Responsável pela Instituição de Ensino Superior

6 I Assinatura do Aluno ou Certificação Digital Equivalente

7 I Assinatura do Secretário Escolar ou Certificação Digital Equivalente

8 I Carimbo/Chancela da Instituição de Ensino Superior ou Certificação Digital

Equivalente

r��;. tJ <.) :3 :�:�. '"1 f:)wC:), C}() () F�� �j}(: .:3 �2.2 f5w (;52� f) (:� t: r:):� ..�?4.. () (::� f)..... 1 (:.�; () � {:� rl � ,;�:3. (:�} () f: <:��:) �
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N°ItemdeAnálise

1NomedoAluno

2NíveldeFormação(graduação,pós-graduaçãolatosensuoustrictosensu)

3NomedoCurso

4Períododerealizaçãodocursoeduraçãototalemhorasdeefetivotrabalho

acadêmico

5IRelaçãodasdisciplinas,cargahorária,notaouconceitoobtidopeloaluno

6INome/qualificaçãodosprofessoresresponsáveispelasdisciplinas

7ITítulodamonografiaoudotrabalhodeconclusãodecurso

8INotaouconceitoobtidoemcadadisciplina

9IDeclaraçãoinstitucionaldecumprimentodetodasasdisposiçõesdoCNE

10IRegistrodocertificadoemSecretariaEscolar(número,folha,livro)

11AssinaturadoSecretárioEscolarouCertificaçãoDigitalEquivalente

12Carimbo/ChanceladaInstituiçãodeEnsinoSuperiorouCertificaçãoDigital

Equivalente

13ICitaçãodoatolegaldecredenciamentodaInstituiçãodeEnsinoSuperior

�ItemdeAnálise

1Nome,endereçocompletoetelefonedaUnidadeEscolar

2INomedaentidademantenedora,quandoforocaso

3INúmeroedatadoatodeautorizaçãooureconhecimentodocurso

4IIdentificaçãocompletadoaluno

F\uafS8:l\j:�;32'j'Ô",60()OF�ax:322b",G52G(�Ep'740Gb",'100C�;oiür)iaC;ojús,

www.tcm.go.gov.br
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S Relação das atividades, disciplinas, série com carga horária e aproveitamento

6 Data de conclusão do curso

7 Frequência atribuída ao aluno no total geral das horas letivas (em percentual)

8 Assinatura do Diretor e do Secretário Geral (com respectivos nomes e

registras)

9 Assinatura do diplomado ou concludente

OBSERVAÇÕES:

a) Analisar todos os itens constantes nos diplomas e certificados conforme os itens

acima.

b) Verificar se as entidades escolares encontram-se nos municípios de Goiás,

especialmente quanto aos certificados de nível médio, pois a normatização de cada

secretaria estadual de educação é variável.

c) Caso o diploma/certificado não seja da territorialidade de Goiás, analisar por

similaridade, especialmente no caso de diploma/certificado de nível médio.

d) Verificar carimbo de autenticidade em Cartório ou da Escola de Contas (Confere

com o original).

e) Caso não haja carimbo de autenticidade, solicitar ao servidor a apresentação do

documento a fim de validá-lo.

f) Caso falte algum item do check-list, buscar a informação através de:

• pesquisa na internet;

• site do MEC (e-mec.mec.gov.br);

• Secretaria de Educação do Estado;

• visita ao site da IES (Instituição de Ensino Superior);

• telefone da (IES).

g) Se as informações contidas nos documentos apresentados forem incompletas

para a análise, elaborar despacho à Divisão de Recursos Humanos a fim de que o

servidor providencie as informações complementares, utilizando a citação do Anexo

I, S/f, da RA 0369/12: "Quando necessário, o TCMGO poderá solicitar ao servidor

F�ua 68:: r«; 72'/ C(;ri(T(} Forh.>: ev.•6000 Fax: ;�:�?2S�052G (�EP' '74,05b�1 00 C;{)!ônia ()oiés ..

www.tcm.go.gov.br
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outrosdocumentoscomprobatórios,afimdecontribuircomaanálisepara

concessãodoAdicionaldeQualificação."

IV-ValidarModalidade/CategoriadeCursoeDuração

1.Verificaramodalidadedeensinodocursonadocumentaçãoapresentada:

presencial,semi-presencialouadistância,esuaaceitaçãoounãoparaocaso

específicodoservidorrequerentedoadicionaldequalificação,conformeitem6/jdo

AnexoIdaRA0369/12.Casoocursonãosejaaceitável,conformeanorma

supracitadadeve-sefazerParecercomindicaçãodeindeferimentodispensando-se

aanálisedeméritodocurso.

2.Casonãohajaexpressamentenocertificado/diplomaamodalidadedocurso,

verificaratravésdosatosnormativoscitadosnosreferidosdocumentos,sefazemou

nãoreferênciaàmodalidadedeensino;tambémemconsultaaositedainstituiçãoé

possívelfazeraverificaçãodamodalidadedeensino;noe-mec(e-mec.mec.gov.br)

épossívelverificarseaIESpossuicredenciamentoparaofertaead;ou,senenhuma

dasformasanterioressanaraausênciadestainformação,elaborardespachoà

DivisãodeRecursosHumanossolicitandoaoservidoroesclarecimentoe

comprovação.

3.Osatosnormativoscitadosnadocumentaçãoquandonãoencontrados

facilmente,podemserobtidosporsolicitaçãodepesquisaàDivisãode

DocumentaçãoeBibliotecaviae-mail.

4.Verificarnadocumentaçãooperíododerealizaçãodoscursosdepós-graduação

latosensuecalcularemmeses,paracontrastarcomoAnexoIdaRA0369/12item

6/e:"Oscursosdepós-graduaçãolatosensudeverãosercursadosemumperíodo

mínimode12meses,salvocursosiniciadosatéadatadepublicaçãodesta

resoluçãoporservidoresconstantesdoquadrodepessoalatéapresentedata."

Casooperíododocursosejamenorqueoestipulado,oParecerdeveráindicaro

indeferimentoenãonecessitarádaanálisederelevância/correlaçãodocurso.

F;u<J�:5�:�?z�;w()��::.��?t5c:.f:F)"'�?�{:i..()E�;',!Sw1{)()(�;)()�.{lr1�f�{::::;()}(���:;�
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5.Observarseoscursossãosequenciais,deaperfeiçoamento,extensãoou

preparatóriosparaconcursos,nestescasosnãoserãoaceitos,conformeRA

0369/12,AnexoI,item10/b.Porconseguinte,deve-sefazerParecercomindicação

deindeferimentoenãoseráprecisoaanálisedeméritodocurso.

v-AnalisaraPertinênciadoCurso

1.LeraInformaçãodoRHeatentaràsponderaçõesquantoadatadeingressodo

servidor,especialmenteparaoscasosdecursonamodalidadeead;cargodo

servidoreáreadelotação;seocursofoiutilizadoparainvestiduranocargoou

concessãodeoutrobenefícioedemaisinformaçõesquepodemauxiliarnaanálise.

2.ProcederàanálisederelevânciadocursoparaoTCMediretacorrelaçãoàs

atribuiçõesdocargoe/oufunção(art.3°daLei17501/2011),paratanto,contrastara

documentaçãoapresentadaelegislaçãoaplicável,observando:

•asatribuiçõesdocargodoservidorconformelei16894/2010-Planode

CargoseSaláriosdoTCMGO;

•aRA0369/2012(AnexoII/pós-graduaçãolatosensue/ouAnexoIIIsegunda

graduação,deacordocomcadacaso);

•asdisciplinasconstantesdohistóricoescolaresesuacorrespondênciacom

oTCMGO/ControleExternoeocargodoservidor;

•aáreadelotaçãodoservidoreacorrespondênciadocursocomotrabalho

executado.

3.Apóstodaaverificaçãoeanálise,elaborarParecercontendoinformaçõesde

nome,matrícula,cargo,lotação,datadeadmissão,documentaçãoapresentada,

legislaçãoaplicável,eanálisedepertinênciadocursoexpressamentejustificada

comindicaçãodeapreciaçãopelodeferimentoouindeferimentodoadicional

requerido.

nua68,N<>127C:C('1tr"Or:'ori(�::Gw6000F"(]x:3226.....0525CEpo740GGw'100C;oi/1r'liaC;oiús.,

www.tcm.go.gov.br
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6.5.Atividade:AnalisarlegalidadedoAdicionaldeQualificação.

Responsável:AssessoriaJurídicadaPresidência.

Atos:Analisaralegalidadedoato.

6.6.Atividade:Emitirparecer.

Responsável:AssessoriaJurídicadaPresidência.

Atos:EmitirparecersobrealegalidadedaconcessãodoAdicionaldeQualificaçãoe

encaminharàPresidência.

6.7.Atividade:DeferirouIndeferirConcessãodoAdicionaldeQualificação.

Responsável:Presidência.

Atos:EmitirDespachodedeferimentoouindeferimentodaconcessãodoAdicional

deQualificaçãoeencaminharàSAG.

6.8.Atividade:TomarconhecimentoeencaminharàDRHviasistemade

tramitação.

Responsável:SuperintendênciadeAdministraçãoGeral.

Atos:Tomarciênciadosautos,conferireencaminharàDRHviasistemade

tramitação.

6.9.Atividade:RegistraraconcessãodeAdicionaldeQualificação.

Responsável:DivisãodeRecursosHumanos

Atos:TirarcópiadoDespachodaPresidência,daInformaçãoemitidapelaDRH,do

certificadoehistóricoescolar,lançarnosistemadegestãodepessoal,anexarcópia

digitalizadadosdocumentosnosistema,encaminharcópiadodespachoparao

setordefolhadepagamento.

t:�E:�;:t��l<�32/jôw6()OOF:ax:;:;22ôw0525C;Ep.00(.:�;oiôr)inC:i()J.ÚS,

www.tcm.go.gov.br
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6.10.Atividade:Obterciênciadointeressado.

Responsável:DivisãodeRecursosHumanos.

Atas:darciênciaaoservidoreencaminharoprocessoàDivisãodeArquivoe

Expedição.

6.11.Atividade:Encaminharparaoarquivamento.

Responsável:DivisãodeRecursosHumanos.

Atas:arquivarnodossiêfísicodoservidoreencaminharprocessopara

arquivamento.

6.12.Atividade:Arquivarprocesso.

Responsável:DivisãodeArquivoeExpedição.

Atas:arquivaroprocesso.

r....'X

t'.;U.(J�::'.()r'�:(!:'�::�;��....�(::)w(3()()()3225--052':G(�EP'Y40ôC)w'100C�()l.ôr'liaCiOlÚS..

www.tcm.go.gov.br
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8.Anexos

•'�
'�'..'�7f({;WJ

..................fIIoA......

............

EstadodeGoléa
TRIBUNALDECONTASDOSMUNIClplOS
Gablnet.d.p,..ldlncla

ORDeMDESERViÇON°.17/2014

oPRESIDENTEDOTRIBUNALDECONTASDOSMUNIClplOSDO

ESTADODEGOIÁS.nousodesuasatribuiç6eslegaiseregimentaise;

Considerandoqueoarf.30daLein4J•17501/11instituiuoAdicionalde

QuaJificaçloedelegousuaregutamentaçãoaatodesteTribunal;

ConsiderandoQueaResoluçloAdministrativaRAnO.369J2012

estabeleçenormaseprooedimêntosparaaconcessêodoAdlc;onaldeQualificaçãoaos

servidoresocupantesdecargosdeprovimentoefeU'JOdestaCorte;

Considerandoqueoart.128,IrlcisoXIdoRegimentoIntemo,estabelece

comocompetênciadaSuperintendênciadaEscoladeContasoutrasatribuiçoes�lteIl1e

foremdeterminadas,

RESOLVE

Art.1°.DeterminarIISuperintendênciadaEscoladeContasaanáliseda

documentaçlodeconclusAodecursoapresentadaparafinsdeperoepçlodeAdicional

deQualificaçAoquantoacritériosdepertin6ncleerelevAnciadooursoparaoTeMe

suacorrelaçêocomasatribuiç6esdocargoe/oufun910,conformeResolur;lo

AdministrativaRAnG•3Se12012tAnexoI.Item6.

--.-----;w.-;;H.-i27:êEtii;.Ô...-FõNE�;;i$:-;;;X�;2;J.;;;;:C£pi.l00:-ooi..\N;�:oo-.__. ,"",.k"'PeIC"'.lJr
UAS

FzLi2:N:::;F'(;l)(-:(;c:r).00('::;ol{1n�a

www.tcm.go.gov.br
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JIZ..!/-
i1Rr�1!! .,.............

EltadodeGoi••

TRIBUNALDECONTASDOSMUNICiplOS
OlblnlltedaPresld6nct•

Art.�.DeterminaràSuperintendênciadaEscoladeContasque1na

análisedadocumentaçAoapresenladaparapercepçAodeAdicionaldeQualificaçAo,

sejamobservadosospadr�esderegularidadeestabelecidospeJoMinistérioda

Educa9lo•MECI

ArlJO•EstabelecerêSuperlnlendênciadaEscoladeContasque,apósa

verificaçlodaausênciadosdocumentospr,vlstosnoAnexoIdaResoluçao

AdministrativaRAn�.36912012.procedaaoencaminhamentodoprocessoàDivisiode

RecursosHumanosqueabrirávistaaointeressadoparaJuntadadosdocumentos,no

prazode05(cinco)diasacontardadatadRciêncfa.

Art.4°.E8tabeleeeroParecercomoespéciededocumentoIserexarado

pelaSuperintendênciadaEscoladeContasnosprocessosdeAdicionarde

Qualificaçlo.comjustif;cativ8.casoacaso,pelodeferimentoouindeferimentodo

beneffcio.

Art.5°.Cumpra-seed�ciência.

GABINETEDAPRESIOêNCIADOTRIBUNAL.DECONTASDOS

MUNIClplOSDOESTADODEGOIÁS,emGoiãnia.aos26diasdomêSdeagostode

2014.

�\
..

Cona.rCruvineldeOllvetra

Presidente

............._.-w••--.-----•__..--..-"y-------.-..--.-.-.."....-.------.�••2

RUA61N972.1-CENTRO.fONE;311�.61.6()-FAX;32219011-CEP�1405S.JOO-GOlÂNIA-00
.........erD.IQ..p".W

WAI
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t{r..,�

:'91�estadOdeGcMés

_;,.si.�TRIBUNAlOECONTASDOSMUNIClplOS

RESOLUÇÃOADMINISTRATiVAN.o0036912012,DE12DEDEZEMBRODE2012

EstabelecenormaseprocedimentosparaB

concesslodoAdicioneideQustífieaçloaos

sentJdoresocupsntesdecargosdeprovimento
efetivodoQuadroPermanentedoTr[bunalde

ContasdosMunicrpiosdoEstadodeGoiês.

oTRIBUNALDECONTASDOSMUNIClplOS00ESTADODE

GOlAS,nousodesuasatribuiçoeslegaiseconstitucionais,

Considerandooert.39daLein.G17.501de22dedezembrode2011,

queinstituioAdiciona'deQualificaçlodosseNidoresocupantesdecargosde

provimentoefeUvodoQuadroPermanentedoTeMGO;

ConsiderandoaPortarian.o477/12de29dejunhoele2012,que

suspendeu..análisedosreqtJerimentosreferentesàconcessAodoAdicionalde

QualificaçAo;

ConsiderandoaPortarian.o54512012de13deagostode2012.que

constiluiuComissãoparapromoverestudopormenorizadoacercadaconcessiado

AdicionaldeQualificaçlo;

RESOLVE:

Art.1"Definjrasnormas,critérioseprocedimentosparaaooneesslo

doAdicionaldeQualificaçãoaosservidoresoeuparltesdecargosdeprovimento

efetivodoOuadroPermanentedoTribunaldeContasdosMlJniclpiosdoEstadode

Goiás.estabelecerldoosAnexosl,�IeIII;

Art.211EstaResoluçAoentraemvigornadatadesuaPublicação;

•CEP7-4.056-100-Fone:321� Y/.Y(!Ntemgo,qov.br

F�ua68;;�"r>72'7Centrc)F::'()nc:;52"1E>'--6000Fax:3225�052G(�EF)'7ilOGG�'100C:cdônl3C:iolús..

www.tcm.go.gov.br
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.,,�

i�"'h,1Y��EstadodeGo-és
��wUJ.ITRIBUNALDECONTASDOSMUNIClplOS ....................

Alt.3GRevoga-se8ResollJçlOAdministrativaR.o010/12de15102112e

seuanexo.

TRIBUNALDECONTASDOSMUNICrPIOSDOESTADOoeGO�As,

emGoiAnia.12dedezembrode2012.

Presfdente:Cans•.Mari.TeresaF.Garrido

ParticipantesdaVotaçlo:

1.CansoFranciscoJoséRamos2.CansoHonorCruvineldeOliveira

3.Cons.JC$livantdeOljveíra....Cons.PauloErnanlMirandaOrtegal

5.Cons.Subst.MaurícioAze1Jedo6.CansoVirmondesBorgesCnJvinel

FuiPreserltetReg�sGcnça�vesLeite,ProcuradorGerardeContas

Ru.68.fl'727Cen1ra,Goi'nla-GO-CEP74.0ss.100-Fone:3216-6273fF,x:3212-0177
WMY.ta'ntJ9.Q9v.br

F;u<JC::'C:;t1tl"()r:Of1C:32'1ôw6000F'tiK:32�:'�5w052G(�E;F�''740GGwl00C:Oi(.;\r1�aC)()iús.

www.tcm.go.gov.br
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t:?�JrlÇ1"':'\71EltadooeGoiâs .......w1£tfTRIBUNALOECONTASDOSMUNrC'PIOS
ANEXOI

DAREGULAMENTAÇÃODOADICIONALDEQUALIFICAÇÃODOS
SERVIDORESEFETIVOS

1.APRESENTAÇÃO:

EstedOl:umentoestabelecenormaseprocedimentospara8concessAodoAdicional

deQualificaçloaosservidoresocupantesdecargosdeprovimentoefeti"odo

TribunaldeContasdosMunlciplosdoEstlldodeGoi6s.prevfstono.rt.3°daLei

na.17.501,de22dedezembrode2011tqueintroduziualteraçOesnaLeiN°.16�894

de18dejaneirode2010edáoutrasprovidências.

2.0BJETIVOS:

a)Estabelecernormaseprocedimentoscomafinalidadedeconcedero

AdicionaideQl,IalificaçAo

b)Realizaranálisedediplomas/certificadossegtlndononnasfederaise

estaduaisaplicáveis

c)Fomentaraproduçaointe�ctualmedianteapublicaçlodetrabalhosde

eoneluslodecursosdegraduaçloepós..graduaçlo

3.CONCEITOS:

ParaefeitosdesteResoluçAo,considera-se:

I.AdicionaldeQuallficaçlo:éobenefrcioconcedidoaosservidores

OClJpantesdecargosdeprovimentoefelivodoQuadroPermanentedoTeMGOtque

tenhameancluldocursosdeeducaçlocontinuadanacondiçladediscente,com

diret8correlaçãoàsatrrbui9Õesdocargoe/oufunçAoexereidapeloservidor;

u.AtivldadesdeEduceçloContinuada:cursosmjnistradospor

instituiçOeldeensinorecont1ecidaspeloMinistériodaEducaçlode:nívelmédio;

graduaçãoem"Iveldebacharel,licenciaturaetecno[ógico;epOs.graduaçAoem

niveldee&pocializaçlolmestradoedoutoradopresenciais.

III�ClrgOEfetlvo:postedetrabalheinstituldode'ormapennanente.

caraeterizadopordevereseresponsabilidades,criadospor'si.comdenominaçlo

própriaeremuneradopeloscofrespúblicos(leiNC•16.894/10):

IV.Função;atribuíçAoouOconjuntodeatribuições.especfficasque

devemserexecutadasporumservidornaestrLlturaorganizacional.fornecendo

elementosparaIcaracterização,descrição.classificaçAoe8valiaçAodocargo(Lei

N°"16.894/10).

4-CAMPODEAPLICAÇÃO:

Rua68.nl727Centro.Goiinia-GO-CEP74.055-100-Fone:321&-e273JFax:32'2-0171
W!NW,tt.r'l"l.go.gov.br

F�tjaNC:32";ôwt)O()()F�ax:.322ÔwG52GCEP'"('l.'lOE?Sw"'100C;()IÚr'lía

www.tcm.go.gov.br



ManualdoProcessodeConcessãodeAdicionaldeQualificação26

��:'fi .�.�EstadodeGoit.s

�..i�.;LJT�IBUNALDECONTASDOSMLlNIClplOS
8)Servidoresocupantesdecargosdeprovimentoefelivo,quetenhamooncluldo

cursosdeeducaçAoccnt;nuada,cujocertificadortlolenhasidoutilizado
comopré-requisitoparaingressonocargoqueooupa.bemcomo.para

obtençaodagratificaçlodeIncentivofuncionale/ouquaisqueroutras

val1tagens;

b)ServidoresQuenlopercebemgratificaçãodeincentivofuncionalnolimrte
máximode20°1&(vinteporcento)doseuvencimentobásico.

,-I�.,

6.REQUERIMENTO:\.\1.�

a}Aapresentaçlodediplomas/certificadOsparafinsdeAdic�onalde

aualfflcaçAodeveráserfeitapeloservidor.pormeiodoformulário
REQUERIMENTOSDIVERSOS.dispon'veJnaintraneteprotocoladona

DivisãodeProtocolo,devendoseranexadososseguintesdocumentos:

I.NrvefMidio:Diploma(CursosTécniccs)/Certificado(EnsinoMédio)

eHistóricoEscolaremitidosporInstituiçaodeEnsinorecontlecktape�o

MinistériodaEducaçlo;

II.NfvelSuperior:DiplomadegraduaçãoeHistóricoelcollremitido

portnstitulçãcdeEnsinoSuperiorreconhecidapeloMinistérioda

Educação;

III.Pós-Graduação:

•Pós-graduaçlolatosensu(nívelde••peCI81Iuçla):

CertificldoeHistóricoEscolaremitidosporInstituiçlcdeEnsino

recontlecidapeloMinister.odaEdL.lcaçioecópiadoTraba'ho

deConcluslodeCursoemcd(extenslo.doc.docxou

equivalente);

•Pós.greduaçlostrietosensu(nrveldemestradoe

doutor.do):DiplomaeHistóricoEscolaremitidosporInltitulçAo

deEnsinoreconhecidapefoMinislériodaEducaçloecópiada

DissertaçAorreseemcd(extenslo.doc.dccxouequiv8Iel1te):

b)Ascópiasdosdiplcm8$1certificados(frenteeverso)eHistóricoEscotar

deverãoestardevktamenteautenticadasemcartório.oupelaEscol.de

ContasdoTeMGO.medianteapAJsenlaçlodosoriginais:

c)Osdiplomasecertificadosdinfvelmédiodeveriaconterassegujntes

informaçõesquepossibilitemsuaafefiçãoJautenticaçAo:1)nome.endereço

completoetelefonedaunidadeescot8r;2)nomedaentidademanlenedora;

3)númeroedatadoatodeautorizaçlcoudereoonheelmentodocurso;4)

kienttficaçãoccmp1etado8luno�5)re!açãodasdisaplinastdasatividades.

sériecomacargahoráriaeaproveitamentodoaluno;6)d.tadfJconcluslodo

curso:7}frequênciaobtidapeloelunonolotargeraldasherasletivas.

registradostambémempercentual;6)assinaturadoOiretoredoSecrettJrio

Geralcomrespectivosnomesdereglstrosproflsstonaisouautorizações:9)

assinaturadediplomadoouÇQno�udente(ResoluçAoCEElGO258.

28/05/1998ounormatimçAodeoutrasSecretariasEstaduais)

RU8I6B.n�727Centro.Goja"ia-QO-CEP7�.055a100-Fone:3216-8273/Fax:3212-0117
YNNJ.tem.OQgqy.br

F?'uaN(::r":'tlX:�32:;��6...0626CEF�"00(]();i.lf"líZ:J

www.tcm.go.gov.br
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t:{r.�

,.-.�EstadodeGoiás

_Qi.�TRIBUNALDECONTASDOSMUNIClplOS
d)Oscertificadosediplomasdecursosdegraduaçlo,pós-graduaçAolatosensu

oupÓ8-graduaçlostrlctosensudeverãoconterasseguinte$informaçõesque

possrbiHtemsua8fer.Çêo/autenticaçio�1)nomedo(8)alLlno(8);2)nívelde

formaçlo(graduação.p6s-graduaçao'atosensu.p6s-graduaçlosirieta
sens£J):3)nomedacurso;4)penododereallzaçlodocurso(dataecarga

horária);5)assinaturadoresponséverpelaInstiluiçaodeEnsitloSuperior,

assinaturadoSecretárioEscolar,assinaturadoaJunooucertificaçãodigrtal

equivRlênte;6)carimbo/chanceladatnstitutçAodeEnsinoSuperiorou

certificaçlodigitaleqlJfvalente

e)OshistóricosescolaresdeverloconterasseguintesInformaçõesque

possfbiHtemsuaaferiçãofautenticação:1)l10medo(a)aluno(a):2)nlvelde

formaçlo(graduaÇlo,pós.graduaçAolatosensu.p6s..graduaçlostricto

sensu);3)nomedocurso:4)perrododerealizaçlodoCUrJO•SUldurlçlo

lotaiemhorasde@fet;votrabalf10acadêmico:5)re'açlodasdisciplinas.

cargahoréds.notaouconceitoobtidopeloalunoenome/quaUflCllçlodos

professoresporelasreaponlavels;B)trtulodamonografiaoudotrebslhode

concluslodeCl.lrso.juntamentecomnotaouconceitoatribuido(nos

históricoscQncementesagraduaçloepóS-graduaçOes);7)declaraçioda

Inslituiçãodequeocursocumpriutodasasdisposiçaesdare&oluçlodo

ConselhoNacionaldeEducaoaoJClmlradeEducaçlaSuperior;8),eglstro

doCertificadoemSecretariaEscolar(número.folha?rívrc):9)assinaturado

SecretArioEscotar;10)carimbo/chanceladiInstituiçAodeEnsinoSuperJor;

11)eítaçAodoatolegaldecredençilmentoda�n.titulçladeEnsinoSuperior

(Re8011lçaoCNE01.08106/07)

1)QuandonecessériotoTeMOOpoderás-olicftaraosentidoroutros

documentoscomprobatórios.afimdecontribuircomaanálisepara

COrlcessAodoAdicionaideQualifieaçlo

g}ParafinsderequerimentosarAoaeeitasdeclaraç6esoucertidOesde

eoncluslodeClJrsos1devidamente8utentieada&.comprazodeaté12(doze)

mese&dadatadeencerramentodosmesmos;todavia.oparecerser'emitido

somenteRp6saentregadodiploma/certificado.Aofinalde12mesestA'O

havendoapresentaçaodediplomaoucertificado.orequerimentoserá

indeferido.

C:.J,.�I

&.CRITÉRJOSOEACEITAÇÃO:�,,"(.t�'-J)-.:..\�f:}.\L'..:J

a)Asatividadesdeeducaçlocontinuadadevemserconsideradasreleventes

paraoTribunal,comdiretacorrelaçloàsatribuiçOesdoçaTgOe/oufunçAo,

."cetonassituaÇ6esprevistasnositensIeIIdaalfneaa;

b)OsdiplomasdecursosuperiorconstanteadoitemII,alrneaa.devemaerde

bacharetado,licenciaturacutecnológico;

c)Osdiplomasdecu�osuperiorconstantesdoitemIII.aUnesa,devemserde

bacharelado.llcenclatlJr8outeCl10lógicoedevemobedeceràorientaçloda

TabeladeSegundaGraduaçlo.A.nexoIII;

Rua6B.n.127Centro.G�'ni••GO.OEP7...055-100-Fone:321e-6273IFax:3212.0177
WWWtem00.gov.br

F;tJa68jN<�FO()nc:;32'H:)wGOOOF:�ax:322Gw0525(�EF)o7(:1055w'i00C�oiánia(jlJi(01S,

www.tcm.go.gov.br
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�'ffJ.:t -��EstadodeGoiés
.�Iil�TRIBUNAlDECONTASDOSMLJNIClplOS

d)Oscursosdepós...graduaçàolatoBsnsudeveriaobedeceracargahorária

igualousuperior.360horas,sendootempodeelaboraçlonlocomputado

nacargahoráriamínimaexigidalOScursol(360horas,conformeexigência

MEC/CES01,08106/01).obedecendoésorJentlQOesdatabef.depós

graduaçloconstantedoAnexoII;

e)Oscursosdepós-graduaçAO'atosensudeverAosercursadosemumperiodo

mlnimode12meses,salvoC\lrsosiniciadosatéadatadepubrieaçlodesta

Resoluçloporservidoresconsta"tesdoquadrodepessoalate8presente

data;

f)OsservidoMBqueapresentaremmonografia••trabarhosdeconcluslode

cursoe8rtig�eienUficoscomdlretaccrrelaçloàsatribuiçc5esdocargoe

funçAoserloconVidadosaodesenvolvimentodaproduçloIntelectualdo

TCMGO;

g)Poderáserapresentadomaisdeumdiplomafcertificadopara8obtençãodo

Adicio"aldeQuallflcaçlo,at6olimiteméximode20tJ"(vinteporcento)do
vencimentobásicodoservjdcr;

h)�araocupantesdecargodenrvetfundamentalouequivalenteseráaceitoum

diptomadenrvelmédioO'JequivalenteeumdiplomadenfveJstJperior,

cumulativamente,atéolimitede20%;

i)Paraocupantesdecargodenivelmédioouequivalente8anJoaceitosalédois

diplomasdegraduaÇljo.cumulltivarnentet.téolimitedé20%.tendea

segundagraduaçAodfretacorrelaçloàsatribuiçOesdocargoêloufunÇlo,

conformeorientaçãodêTabeladeSegundaGradueçlo,AnexoUJ;

j)OscursosrealizadosIIdi$tãneíaousobamodalidade..mI-presenciai"10

serãoaceito&parafinsdeooncesslodoAdicionaldeQusllfioaçlo,salvo

clIrsosiniciados8t�adatadepubltelçaodestaResoluçãoporservidores

constantesdoquadrodepesso.tatéaprésentedata;

k)OscursO&utilizadosparatQrlceaslodoAdfeio"ardeOuaUficaçãonão

poderiose:rutilizadosparafinsdePromoçloouquarsqueroutrasvantagens.

7.CRrTÉRIOSDECONCESSÃO:

Serãoaceitosdiplomas/certificadosdeconcluslcdeatividadesdeeduclçio

continuadadecuraosmirlistradose/cucertificadosporInstituiçOesdeEns.ino

reconhecidaspeloMinis.tériodaEducação.naseguinteconformidade:

�PERCENTUALI.DESCRIÇÃO

R1JI6B.nO727Centro.Goiania-GO-CEP74.055.100-Fone:3216.6273IF.JC:3212-01n

�.iemgQ.go't.br

F;ua(38$t\lC:C(:�r;tr'()32";C�600032.2Ô�0525.C�EF)'?,405G�"1()QC;olôr1íu()()í.ús..

www.tcm.go.gov.br
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.�.��EltadoeleGoiis

�..�..iJTRIBUNALOECONTASDOSMUNIClfllOS
10%(dezpor

cento)

Certificadodeconcluslodenrvelm6dioouequivalente

piraocupantesdeC8fl1DSdenrverfundamentalou

equivalente

Oíplcmad.cursesuperior,paraocupantesdecargosd.

nlvelmédioOlJequivalente.efundamentalou

equivalente

DiplomadeoutroCLf�Osuperiorcomdiretacorrelação

àsatribuições,docergoe/oufunçlo,par.ocupantesde

cargosdenfvelsuperior.quenlosejsrequisitoparaa

invettiduranocargo

II10%(dezpor

cento)

III10%(dezper

cento)

rvI5CJIo{cinr;oporCertiftcadcdepós-graduaçãolEspecializlçáo(lato

cento)sensu)comdiretacorrelsQãoàsatribuiçõesdocargo

e/oufunçio

VJ15%(quinzeTitulodeMestre.(str/ctosensu).comdlretacorrelaçl.o

porcento)àsatribuiçõesdecargoe/oufunçlo

VI20%(vrnCeporTrtulodeDoutorado.(slnetosensu),comdirebil

cento)correraçãoi8atríbuiçõesdocargoe/oufunçlo

8.ANÁLISEEHOMOLOGAÇÃODEDIPLOMASJCERTIFICADOS:

a)Aanálisedadocumentação.presentadalerárealizadapelaOivisãode

RecursosHumanos.SuperintendênciadaEscoladeConlaseAssessoria

Jur£dicadaPresidência:

b)AhomologaçAadoresultadoocorreramedianteDespacnodaPresidênciado

TribunaJ;

c)ASuperil1tendflncladeAdmlf1fstraçloGeral.pormelodaDfvislodeRecuF80s

Humanos.dar'cl6l1cJadoresultadoaoservrdor;

d)Oservidor�aoterseurequerimentodeferido�assinar'LiçençadeUsode

DireitosAutorais1oqualseráassinadonaSuperintendênciade

Admrnistração.quandodaciênciadoresunado;

e)AconcesslodoAdieiotlaldeQualificaçloficacondicionadaàverificaçlodo

reconhecimentodocursoedaInstituiçlodeEnsinopeloMinistérioda

Eduoaçlo(srtiowww.emec_mec.goy.br).ouSecretariasdeEducaçAona

fonnadalegislaçioespecifica.

9.�ECLAMAÇÃO:

Ruasa,n-727Cen1ro.Goiàtlf3-GO.CEP74.055-100-�on.:3216--5273JFax;3212.0177

Wt/IIW.tcm.go,oov,bc

F�t)<3322�)w0525(:E:f)'740G5w'100(.::�olf:lr)in

www.tcm.go.gov.br



Manual do Processo de Concessão de Adicional de Qualificação 30

. .."

1...�h(JW�� Estado de Gciás
�.w.•.!i-*, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICfpros

a) O servidor que não concordar com o resultRdo da t1omotogaçto� poderá

entrar com reclamação para revisljo da decjsAo até 15 (quinze) dias contados

da data da ciência do servfdor, cOr1forme previsto no Regimento Intemo;

b) A reclamação de que trata o item anterior deverA ser protooolada na OjvisAo

de Protocolo1 por meio de requerimento proprio;

c) O resultado da análise da reç�amação devera ser encaminhado à Divislo de

Recursos Humano$ QlIE cientificarA o servidor da decislo proferida.

10. OrSPOSlçOES FINAIS:

8) 0$ efeitos financeiros referentes ao Adicionar de Qualificação serao

concedidos a panir da data da solicitaçlo do servfdor;

b) Os cursos sequenciais, aperfeiçoamento, eKtensa.o e preparatórios para

concursos não serlo aceites pAra. fins de ooncess.o do Adicional ele

QuaUficação;

c) O requerente responderé edminístrativ8, civU e penalmente pela autentfcidade

dos doctJmentos apresentados para os frns referidos nesta reso�uçlo, bem

como pela efetiva realizaçAo dos cursos e cumprimento da eorrespondenle

carga horérJa;

d) A Pres;dência nomeará Comitê de Avafiaçlot composto por três membros do

qlJadro efetivo do Tribunar1 sendo um obrigator;amenfe di Escora de Contas.

ao qLJar caberá definir as formas de publieaçAo e apresentaçlo dos trabafhos

produ1;idos pelos servidores nos ttlnBOSt podendo ler: pubtlcaçlo e

apresentaçâo em seminário interno e/ou palestra irlterna, pubricaçao de livro

de Tribunal e/ou no sim da Escola de Contas, p�blicação em Revistaa

Cientrficas e/ou ArlBjS de Congressos. partfcipaÇlo em congressos

(modalfdade p6&ter otJ ccmunicaçlo orar). 8imp6sios. seminários e/otJ evel1tos

aprese.,tando o TCCt inscriçlo do servidor em grupo temâtico de discusslo

que seja aderente 80 TCC;

e) Os casos omissos e as excepcionaUdades seria analísados e decididos pela

Presidência do Tribunal de Contas dos Munic'pios.

Rua 68. n- 727 CenlrO. Goitni8-GO .. CEP 74.055-100 - Fone: 3216-8273 I Fa)(; 3212..(l177

WWWJO'1l.go.Qov.br

F�.ua 681 N<::: 727 C:::�::T;tnJ F"onc: "3�::"i 6�GOOO F"ax:: .322f.)�0525 CEF>'?4055� 100 (]oiânía ()oiús ..

www.tcm.go.gov.br
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EstadodeOoiá,

TRIBUNALDECO"TASDOSMUN.CrPIOS
Oablneted.Prelld'ncla

ORDEMDESERViÇON°.1812014

oPRESIDENTEDOTRIBUNALDECONTASDOSMUNfClplOSDO

ESTADODEGOIÁS.nousodesuasatribuiçOesJegaJ$eregimentaise:

ConsiderlndoanecessidadedeagilizareaperfeiçoaroflLlxodoprocesso

administrativodeconcesaAodoAdic;onaldeQualificação;

Considerandoqueoart30daLeinO,17501/11instituiuOAdicJona�de

QualfficaçJoedelegousuareguJamentaçaoaatodesteTribunal;

ConsiderandoqueaResoluçtoAdministrativaRAnO.369/2012

estabeleoenormaseprocedimentospara8concell.OdoAdic;onaldeQuallficaçAoaos

aervfdoresocupantesdecargo8deprovimentoefetlvodestaCorte:

Considerando.porfimtoteordaOrdemdeServiçonO.1712014.

RI!SOLVE

Art.1°.DeterminarâDivisaodeRecursosHumanosqLle,IIp61verificada

aausênciadosdocumentosprevistosnoAnexoIdaResoluçãoAdministrativaRAnO.

369/2012pelaSuperintendênciadaEscoladeContas,procedaaaberturadevistaao

interessado.pormeiodeDespacho.

------.iüiÃ6i;:7n:-CENnõ�.jõ��-i;i;6i;_:iWc�;m.9õi,--c;�;�-:-OO;;;;;':õõ-. �.ttm.e6.lOv...r

LJAS

F�t.l<;l68�r\l�>.....C:(3tllr()F:'{)n::::.:;::32'íGwGOOOF'ax::3�?2bw062G(�EP:"{'405[)...,'100(;oiônía()oiús.

www.tcm.go.gov.br
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iP'71�f!� ...........,

e.t.dodeGo16.

TRIBUNALDECONTASDOSMUNrCrPIOS
G.blnet.daP""'dêncla

Art.20.Estipularoprazode05(cinco)diasparaqueointeressadojunte

aosautososdocumentosexigidosnoItem5doAnexoIdaResoluçloAdministrativa

RAn•.369/2012.acontardadatadaciêncra.

ArL3°.DeterminaràDjv�sâodeReeursosHumanosque1decorridoo

prazoestipuladonoartigoanteriorsemmanifestaÇlOdoiniere8sado.encam;nheo

processo"Presidênciaoomasuge$tãodearqujvamentodosautos.

Art.4°.Cumpra-se8d6-eiência.

GA.BINETEDAPRESIDêNCIADOTRIBUNALDI!CONTASDOS
MUNICfplOSDOESTADODEGOIÁS.emGoil!lnia,aos26diasdomê.deagostode
2014..

c�C;UVln�1de--;;UVeJra Qns.J:rJnO�resldente

•.------••-----.-�.�---""Y'_._.__.___.•••••_...

RUA68N-Tl7-eENTRo-fONE:J216.óI.6DFAX:]21)90H-CEI':'"OSS.UXJ-OOlÁMA-OO
www.IÇ.m.I..IO.Y.br
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F;ua68�t,J('F:'ax:322b�052!SC.EF)00'<n"C:;;()!ôrlíaC�oi.ós..
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