
Progressão por  titulação 
ou  qualificação de 2019

LC 105/2011

LC 249/2018



Conforme disposto na LC  n° 105,  de 20/01/2011 
e 249, de 10/04/2018,  que Institui o Plano de  

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores  
do Município de Contagem dos quadros 
setoriais da Administração e Fazenda  

respectivamente,  e  considerando ainda o 
Decreto n° 1211, de 18 de  setembro de 2019 
que regulamenta a Progressão  Funcional por 
Nova Titulação e Qualificação,  concedida aos 

servidores detentores de cargos  efetivos,
apresentamos algumas orientações  para a 

concessão da referida Progressão.

                            Informativo
Progressão por nova titulação ou 
qualificação



CRITÉRIOS PARA CONCORRER A 
PROGRESSÃO:

NÃO CONCORRE A PROGRESSÃO O SERVIDOR QUE:
Somar mais de 06 (seis) faltas injustificadas nos nos 24 meses que  antecedem a 

progressão;

Obtiver desempenho insuficiente no processo de avaliação de desempenho;  Estiver 

em estágio probatór io;

Estiver em gozo de licença sem vencimento;

Encontrar-se cedido sem ônus, salvo quando a cessão se der entre entidades da  

Administração Municipal;

Tiver afastamento acima de 120 (cento e vinte) dias, alternados ou não, em  

decorrência de licença para t ratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses que  

antecedem a progressão;

Sofrer punição disciplinar nos 24 meses que antecedem a progressão ou promoção.  

A punição disciplinar será considerada, para efeitos de impedimento do servidor  em 

concorrer à promoção ou à progressão, caso tenha sido aplicada após a  observância 

do devido processo administrat ivo disciplinar ou sindicância,  garantidos o 

contradi tór io e a ampla defesa.

Ser serv idor  e fet ivo;

Adqu i r i r  estab i l idade até o mês de se tembro /2019;

Sol ic i tar  a progressão por  me io  do Sistema Sigma, d isponível  no Porta l  do Servidor,   

ou por  me io  de f o rm u lá r i o  p rópr io ,  den t ro  do prazo estabelec ido  no c ronograma.

Enquanto o servidor  
estiver respondendo à   

s indicância ou a   
processo administrativo  
disciplinar, o prazo para   

a  aquisição de  
progressão será  

suspenso,  devendo ser   
restabelecido na  data  da  

 absolvição ou  
arquivamento do feito.



Os títulos util izados pelos servidores para o ingresso na carreira não poderão  

ser reutil izados para obtenção de progressão por nova titulação;

No caso de apresentação de mais de um título ou qualificação, somente um  

deles, o mais vantajoso para o servidor, lhe dará o direito à vantagem de  

progressão;

Os títulos ou certificados de qualificação não aproveitados para progressão,  

bem como as horas excedentes de qualificação poderão ser considerados  

para os biênios seguintes, desde que seja solicitado pelo servidor;

Somente terão validade, para efeito de acréscimo de padrões, na progressão,  

os cursos de t reinamento ou aperfeiçoamento que cumprirem os requisitos  

estabelecidos no Decreto n° 1211/2019 e que guardem afinidade com a classe  

de cargos a que pertencer o servidor.

utilização dos 
títulos

Não poderão ser reutilizados para obtenção 
de  Progressão por Nova Titulação e 
Qualificação:

Títulos utilizados para ingresso na carreira;

Títulos utilizados para equiparação Salarial;

Títulos utilizados para progressão em anos anteriores.

Ao servidor que tiver ingressado no Quadro 
 Setorial da Administração (LC nº 

105/2011) ou Quadro Setorial  da Fazenda 
Fazenda (LC nº 249/2018)  até a  data da 

publicação  da refer ida Lei  Complementar,
 assiste o direito à  progressão  por títulos 

ou qual ificação obtidos antes  de  sua 
vigência, desde que respeitados os  demais  

requisitos previstos.



O Cronograma poderá  sofrer  alterações.

Os certificados devem conter 
obrigatoriamente

Data/Período Ação/Procedimento

01/10/2019 a 31/10/2019 Período para entrega de títulos e/ou certificados (original e cópia):
Sistema Sigma através do Link:

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root
/Portalweb.html?sec=65a26ddb45556c0e7014d2e4013cb68d
2. Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Contagem (original e cópia), de 08:30 às 16:30 (de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos) – servidores regidos pela Lei 
Complementar nº 105/2011;

3. Protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda (original e cópia), de 8:30 às 16:30  (de segunda a sexta-
feira, exceto feriados e pontos facultativos) – servidores regidos pela Lei Complementar nº 249/2018;

Até 02/12/2019 Publicação no DOC.e do resultado da análise para Progressão Funcional por Nova Titulação e 
Qualificação.

03/12/2019
a

18/12/2019

Prazo para protocolo de recurso de indeferimento ou pedido de reconsideração do resultado da análise 
para Progressão Funcional por Nova Titulação e Qualificação, no Protocolo Geral da Prefeitura (Sede) e no 
protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda, de 08:30 às 16:30 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos).

Até 10/01/2020 Publicação no DOC.e do resultado do julgamento dos recursos ou pedidos de reconsideração da análise 
para Progressão Funcional por Nova Titulação e Qualificação.

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/Portalweb.html?sec=65a26ddb45556c0e7014d2e4013cb68d
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/Portalweb.html?sec=65a26ddb45556c0e7014d2e4013cb68d


como cadastrar a documentação  
para avaliação da comissão?

Realizar login no Portal do Servidor através do link:
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/Portalweb.html?sec=65a26ddb45556c0e7014d2e4013cb68d

Selecionar o ícone: Avaliação por Titulação/Qualificação

Para prosseguir é obrigatório validar a Declaração de conhecimento e ciência da Progressão:

Tela principal com dados do servidor e tipos de Títulos que são permitidos 
 apresentar de acordo com o Nível do cargo exercido:



Para cadastro dos cursos de Qualificação, realizar o registro das informações do certificado 
e  anexar o documento no campo específico:

IMPORTANTE!!! Poderão ser anexados quantos certificados forem necessários.

Caso possua saldo de horas, o servidor deverá solicitar a utilização assinalando o campo específico

Para cadastro dos cursos de Títulos, realizar o registro das informações do Diploma e anexar 
o  documento no campo específico:

A solicitação de progressão só será enviada para análise quando o servidor clicar em Concluir.

O servidor deverá acompanhar o andamento de sua 

 solicitação através do Sistema Sigma durante o  

período de avaliação, pois caso os anexos sejam  

considerados inválidos poderão retificar o envio 

até  a data limite prevista no cronograma.



Caro servidor, fique atento  
para o cadastro dos Títulos 

 no campo correto!!

Cada tipo de Título 
equivale  a um quantitativo 

de
padrões.

INFORMAÇÕES : 
3395-2373

Comissão de Análise para Progressão 
Funcional por Titulação ou Qualificação
Portaria nº 25, de 30 de setembro de 
2019
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