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Cadastro Formação de um Servidor 

 

Esta funcionalidade permite o cadastro de informações associadas à formação escolar dos 

servidores. O cadastro de formação escolar é útil, sobretudo, para a elaboração do plano 

de carreira dos servidores, que pode ser utilizado para a Progressão por Capacitação 

Profissional ou para o Incentivo à Qualificação. 

Para cadastrar a formação de um servidor, existem os seguintes caminhos: 

 SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Cadastros → Registros para o 

Servidor → Formação/Capacitação (Perfis Gestor DAP e Administrador DAP). 

 SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional → Progressão e Capacitação → 

Cadastrar Formação/Capacitação (Perfil Gestor Cadastro). 

Será exibida a tela Dados da Formação: 

 

Nesta tela, o usuário terá acesso aos campos para cadastro da formação/capacitação. 

Após definir o nome do Servidor o usuário deverá selecionar Sim ou Não para indicar se o 

cadastro trata-se de uma capacitação/formação ou uma qualificação do servidor. 

Selecionando a opção Sim, como mostrado na figura acima, serão dispostos os seguintes 

campos: 

 Área de Conhecimento ao qual a formação pertence. Este campo torna-se obrigatório 

caso a formação não tenha capacitação associada; 

 Denominação do Curso no qual o servidor obteve formação; 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:formacao_capacitacao&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:screenshot046a.png
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 Instituição/Estabelecimento na qual o servidor obteve formação; 

 País; 

 Estado; 

 Município; 

 Data de Início do curso de formação; 

 Data de Término do curso de formação; 

 Informar se o curso de formação Gerou Progressão ou não; 

 Carga Horária (em horas) do curso de formação; 

 Número de Portaria referente à concessão da formação ao servidor; 

 Anexar um arquivo do Certificado do curso, se houver. 

Nos campos Data de Início, Data de Término e Início da Vigência, o usuário poderá digitar 

a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar no ícone . Esta ação é 

válida para todas as telas em que estiver presente. 

Caso no campo Capacitação seja selecionada a opção Não, a tela exibida terá o seguinte 

formato: 

 

Além de todos os campos já exibidos na tela anterior, será disponibilizado o campo Tipo 

de Formação e o usuário terá que informar se o curso que está sendo cadastrado pode ser 

usado no Incentivo à Qualificação ou não. Se a opção Sim for selecionada, serão exibidos 

os seguintes campos: 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:formacao_capacitacao&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:calendario.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:formacao_capacitacao&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:screenshot04s.png
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 Tipo de Incentivo à Qualificação: informar se o curso possui 

relação Direta ou Indireta ao ambiente organizacional de atuação do servidor; 

 Início da Vigência; 

 Número e ano do Processo de Concessão do incentivo à qualificação; 

 Percentual que será calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor. 

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Administração de 

Pessoal ou Cadastro, a depender do perfil do usuário. 

Para desistir da operação clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela solicitando a 

confirmação da desistência. 

Após concluir o preenchimento dos dados necessários, clique em Cadastrar.  

Cadastro Formação de um Docente 

 

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre as informações associadas à formação 

escolar dos servidores docentes da Instituição. Formação escolar consiste em um conjunto 

de características associadas à educação de um indivíduo. 

Para cadastrar a formação acadêmica de um docente, existem os seguintes caminhos: 

 SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Cadastros → Registros para o 

Servidor → Formação Acadêmica do Docente (Perfis Gestor DAP e Administrador 

DAP). 

 SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional → Progressão e Capacitação → 

Formação Acadêmica do Docente (Perfil Gestor Cadastro). 

O sistema exibirá a tela Dados da Formação: 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:formacao_academica_do_docente&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:screenshot032a.png


 
 

6 
 

Para cadastrar a formação acadêmica, informe os seguintes dados: 

 Nome do Docente; 

 Formação; 

 Grau Acadêmico da formação; 

 Período (Inicio - Fim) da formação acadêmica; 

 Título do Trabalho; 

 Entidade/Instituição onde a formação acadêmica foi obtida; 

 País da Instituição onde a formação acadêmica foi obtida; 

 Área de Conhecimento do docente; 

 Sub-Área de Conhecimento do docente; 

 Nome do professor Orientador; 

 Palavras-Chave 1 do trabalho, se desejado; 

 Palavras-Chave 2 do trabalho, se desejado; 

 Palavras-Chave 3 do trabalho, se desejado; 

 Informações Complementares sobre a formação acadêmica, se desejado. 

Exemplificaremos com: 

 Docente: Nome do Docente; 

 Formação: Doutorado; 

 Grau Acadêmico: Doutorado; 

 Período (Inicio - Fim): 01/06/2003 a 19/10/2007; 

 Título do Trabalho: O Modelo Legislado de Relações de Trabalho e seus Espaços 

Normativos; 

 Entidade/Instituição: Nome da Instituição; 

 País: Brasil ; 

 Área de Conhecimento: Ciências Humanas; 

 Sub-Área de Conhecimento: Análise Institucional; 

 Orientador: Nome do Orientador. 

No campo Período (Inicio - Fim), digite a data desejada ou selecione-a no calendário 

exibido ao clicar no ícone . 

Se desejar retornar à página inicial do módulo, clique em Administração de 

Pessoal ou Cadastro, a depender do perfil do usuário. 

Caso desista do cadastro clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 

exibida posteriormente. 

Após informar os dados necessários, clique em Cadastrar. 

 

 

 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:formacao_academica_do_docente&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:calendario.png
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Cadastro Progressões 

 

 SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional → Progressão e Capacitação → 

Progressão → Cadastrar (Perfil Gestor Cadastro). 

O sistema irá exibir a tela Dados Para Cadastro de Progressão. 

 

O usuário deverá informar o nome do Servidor cuja progressão será cadastrada. Ao inserir 

as primeiras letras do nome do servidor, será disponibilizada uma lista dos nomes contidos 

no sistema. Após informar o servidor, o sistema automaticamente carregará a tela seguinte 

contendo os dados do servidor e, de acordo com o servidor, serão exibidas as progressões 

anteriormente cadastradas. 

 

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas que a 

contenha. 

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma janela será apresentada pelo 

sistema para confirmação. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem 

esta função. 

Para um técnico administrativo, como é o caso do servidor utilizado neste exemplo, serão 

disponibilizadas as opções Enquadramento PCCTAE - 1º Fase - Lei 

11.091/05, PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL e PROGRESSÃO POR 

MÉRITO PROFISSIONAL. Para um docente, antes de ser realizada a primeira progressão 

do servidor, o Tipo é INÍCIO DE CARREIRA. Após a primeira progressão, o servidor pode 

ter cadastradas as progressões: PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:cadastrar&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:screenshot006.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:cadastrar&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:02.png
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ACADÊMICO, PROGRESSÃO VERTICAL POR CONCURSO PÚBLICO, PROGRESSÃO 

VERTICAL POR TITULAÇÃO e VERTICAL POR DESEMPENHO ACADÊMICO 

Nível/Padrão de Remuneração: nível da progressão do servidor. Este nível está 

relacionado à progressão do funcionário, que varia de 1 a 16. A progressão poderá ser 

modificada a cada 18 meses, após avaliação, e implica em aumento salarial. Para 

mudar de Nível de Capacitação é necessário que o funcionário cumpra com 

determinadas horas de curso para aperfeiçoamento do trabalho. É importante salientar 

que a carga horária muda de acordo com o Nível de Capacitação; 

 

 

Ao concluir o preenchimento, clique em Cadastrar Progressão. A página será 

recarregada, a nova progressão será apresentada na lista e o sistema informará uma 

mensagem de sucesso da ação no topo da tela. 

 

A tela acima corresponderá, a telas onde os servidores já possuem progressões 

cadastradas, possibilitando a realização de um novo cadastro de progressões. 

Se desejado, o usuário poderá alterar as progressões cadastradas previamente. Para isso, 

clique no ícone .  

 
Carreira de Técnico-Administrativo 

1. É obrigatório o cadastro de uma progressão do tipo INÍCIO DE CARREIRA; 

2. Os servidores desta categoria são posicionados através de seus níveis vertical e 

horizontal: 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:cadastrar&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:03.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:cadastrar&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:imagem021.png
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 Nível Vertical, também chamado de Nível de Capacitação, define o 

posicionamento do servidor através do seu grau de capacitação e pode variar de 1 

(nível mínimo) a 4 (nível máximo); 

 Nível Horizontal, também chamado de Padrão de Vencimento, define o 

posicionamento do servidor através do seu tempo de serviço e pode variar de 1 

(nível mínimo) a 16 (nível máximo). 

3. É possível progredir horizontalmente e/ou verticalmente: 

a. Progressão Por Mérito Profissional: progressão a qual o servidor 

ascende horizontalmente. 

 O tempo mínimo necessário para aquisição é, atualmente, de 18 meses. 

 Aumenta o Padrão de Vencimento do servidor em 1 unidade; 

b. Progressão Por Capacitação Profissional: progressão a qual o servidor 

ascende verticalmente. 

 O tempo mínimo necessário para aquisição é, atualmente, de 18 meses. 
Reposiciona o Nível de Capacitação do servidor de acordo com a carga horária do curso 

realizado e seu Nível de Classificação(ou simplesmente Classe). 

4. Para os servidores técnico-administrativos, é possível ainda cadastrar um tipo de 

progressão denominado Enquadramento PCCTAE - 1ª fase - lei 11.091/05 que nada 

mais é que o posicionamento dos servidores admitidos antes de 03/2005 na carreira 

denominada PCCTAE (Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação). 

 
Carreira de Magistério 

1. É obrigatório o cadastro de uma progressão do tipo INÍCIO DE CARREIRA; 

2. Os servidores desta categoria são posicionados através de seus níveis vertical e 

horizontal: 

 Nível Vertical, também chamado de Classe, define o posicionamento do servidor 

através da sua titulação (especialização, mestrado, doutorado); 

 Nível Horizontal, também chamado de Nível, define o posicionamento do servidor 

através do seu tempo de serviço. 

 
Carreira de Magistério do Ensino Superior (a partir de Março/2013) 

1. É composta pelas seguintes classes (nível vertical): 

a. Classe A, com as denominações de: 

I. Professor Adjunto A, se portador do título de doutor; 

II. Professor Assistente A, se portador do título de mestre ou; 

III. Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista. 

b. Classe B, com a denominação de Professor Assistente; 

c. Classe C, com a denominação de Professor Adjunto; 

d. Classe D, com a denominação de Professor Associado; e 

e. Classe E, com a denominação de Professor Titular. 

2. Os níveis horizontais mínimos e máximo para cada classe obedecem os seguintes 

critérios: 

a. Classes A e B: possuem apenas 2 níveis horizontais (de 1 a 2); 
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b. Classes C e D: possuem 4 níveis horizontais (de 1 a 4); 

c. Classe Titular: possui um único nível. 

3. O servidor é reposicionado ao nível mínimo da classe sempre que progride 

verticalmente. 

4. É possível progredir horizontalmente e/ou verticalmente: 

a. Progressão: progressão a qual o servidor ascende horizontalmente. 

 O tempo mínimo necessário para aquisição é de 24 meses. 

 Aumenta o Nível do servidor em 1 unidade até atingir o nível máximo da 

classe; 

b. Promoção: progressão a qual o servidor ascende verticalmente. 

 Para adquirir este tipo de progressão é necessário que o servidor esteja no 

último nível da classe imediatamente anterior a, pelo menos, 24 meses. 

 Altera a classe do servidor para as classes imediatamente subsequente 

obedecendo os seguintes critérios: 

I. Para as classes B e C: necessária aprovação em processo de avaliação de 

desempenho; 

II. Para a classe D (Associado): necessária aprovação em processo de 

avaliação de desempenho e possuir título de Doutor; 

III. Para a classe E (Titular): necessária aprovação em processo de avaliação 

de desempenho, possuir título de Doutor e lograr aprovação de memorial 

que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica 

inédita; 

c. Aceleração de Promoção: progressão a qual o servidor ascende verticalmente. 

 Altera a classe do servidor, mediante obtenção de título acadêmico, para: 

I. Classe B, se obtida a titulação de Mestre; 

II. Classe C, se obtida titulação de Doutor. 

 
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (a partir de 

Março/2013) 

1. É composta pelas seguintes classes (nível vertical): 

a. D-I; 

b. D-II; 

c. D-III; 

d. D-IV; 

e. Titular; 

2. Os níveis horizontais mínimos e máximo para cada classe obedecem os seguintes 

critérios: 

a. Classes D-I e D-II: possuem apenas 2 níveis horizontais (de 1 a 2); 

b. Classes D-III e D-IV: possuem 4 níveis horizontais (de 1 a 4); 

c. Classe Titular: possui um único nível. 

3. O ingresso dos servidores na carreira se dará exclusivamente no primeiro nível da 

Classe D-I. 

4. O servidor é reposicionado ao nível mínimo da classe sempre que progride 

verticalmente. 
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5. É possível progredir horizontalmente e/ou verticalmente: 

a. Progressão: progressão a qual o servidor ascende horizontalmente. 

 O tempo mínimo necessário para aquisição é de 24 meses. 

 Aumenta o Nível do servidor em 1 unidade até atingir o nível máximo da 

classe; 

b. Promoção: progressão a qual o servidor ascende verticalmente. 

 Para adquirir este tipo de progressão é necessário que o servidor esteja no 

último nível da classe imediatamente anterior a, pelo menos, 24 meses. 

 Altera a classe do servidor para as classes imediatamente subsequente 

obedecendo os seguintes critérios: 

I. Para as classes D-II, D-III e D-IV: necessária aprovação em processo de 

avaliação de desempenho; 

II. Para a classe Titular: necessária aprovação em processo de avaliação de 

desempenho, possuir título de Doutor e lograr aprovação de memorial que 

deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica 

inédita; 

c. Aceleração de Promoção: progressão a qual o servidor ascende verticalmente. 

 Altera a classe do servidor, mediante obtenção de título acadêmico, para: 

I. Classe D-II, se obtida a titulação de Especialização; 

II. Classe D-III, se obtida a titulação de Mestre ou Doutor; 

 Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico em 1º de março de 2013 ou na data de 

publicação desta Lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de 

que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo. 

 

 

Efetivação de Previsões 

 

Todo mês, o Departamento de Pessoal precisa informar ao SIAPE os servidores da 

Instituição que irão obter nova progressão por padrão de vencimento. Para isto, o sistema 

disponibiliza uma lista com os servidores que terão direito à nova progressão e informa 

qual a progressão que o mesmo obterá. O funcionário do Departamento de Pessoal realiza 

o cadastro da informação (progressão) no SIAPE e confirma no SIGRH (efetivar 

progressão) que o cadastro foi realizado. 

Para realizar essa operação, existem os seguintes caminhos: 

 SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Cadastros → Registros para o 

Servidor → Progressão → Efetivação de Previsões (Perfis Gestor DAP e Administrador 

DAP). 

 SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional → Progressão e Capacitação → 

Progressão → Efetivação de Previsões (Perfil Gestor Cadastro). 

O sistema exibirá a seguinte página: 
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Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que 

será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente. 

Para retornar a página inicial do módulo, clique em Administração de 

Pessoal ou Cadastro, de acordo com o perfil do usuário acessado. 

 

 

 

 

 
 

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta mesma função 

será válida sempre que estiver presente. 

Nesta tela, o usuário poderá visualizar o status das progressões, indicados pelo 

ícone  para progressão Pendente de Efetivação,  paraProgressão já Efetivada,  para 

progressões de Servidor com nota abaixo da mínima no processo de avaliação de 

desempenho atual,  paraServidor com Nível de Referência não 

identificado e  para Servidor sem Classe Funcional. 

Para visualizar os dados de um servidor, clique no ícone . 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:01.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:imagem005.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:07icone.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:imagem008.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:screenshot010.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:08icone.png
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:efetivacao_de_previsoes&media=suporte:manuais:sigprh:dap:cadastros:registros_para_o_servidor:progressao:lupa.png
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Para efetivar a progressão do(s)  servidor(es) selecionando(s) -  marcados na lista exibida 

na consulta – o operador deverá informar a portaria e observações, caso deseje adicionar 

informações complementares.  

 

Consultas/Relatórios 

 

Por meio da aba consultas/relatório o usuário tem acesso a todas as informações inseridas 

no sistema em formato de relatório e consulta. 

Esta operação permite a visualização do histórico de progressões de servidores da 

Instituição por quatro formas de desenvolvimento no PCCTAE: Progressão por 

Mérito, Progressão por Mérito e Tempo de Serviço, Incentivo à Qualificação (Progressão 

por Titulação) e Progressão por Capacitação Profissional. 

Para tanto, existem os seguintes caminhos: 

 SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Consulta/Relatórios → Funcionais 

→ Progressão → Histórico de Progressão por Servidor (Perfis Gestor DAP, 

Administrador DAP). 

 SIGRH → Módulos → Consultas Funcionais → Consultas/Relatórios → Consultas 

Gerais → Progressão → Histórico de Progressão por Servidor (Perfil Consultor Dados 

Funcionais). 
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Histórico de Progressão por Servidor 

 

 SIGRH → Módulos → Cadastro → Consultas/Relatórios → Consultas Gerais → 

Progressão → Histórico de Progressão por Servidor (Perfil Gestor Cadastro). 

 

 

Caso o perfil do usuário seja Consultor Dados Funcionais a opção para remover os itens 

de progressão listados, clicando no ícone , não estará disponível. 

 SIGRH → Consultas → Histórico de Progressão (Portal Servidor). 

 

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sigrh:administracao_de_pessoal:consultas_relatorios:funcionais:progressao:historico_de_progressao_por_servidor&media=suporte:manuais:sigprh:dap:consultas_relatorios:funcionais:progressao:lixo.png
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