
  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 
RESOLUÇÃO Nº 002/2020 – CONFAP 
  
  

Normatiza os capítulos VIII, IX, X e XI da Lei 
Complementar Nº 276, de 06 de Agosto de 2019, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Professores Efetivos 
da Faculdade Municipal de Palhoça. 

  
  
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de suas 
atribuições, considerando a deliberação e aprovação do Conselho em reunião do dia 22 de junho 
de 2020,  

  
  
R E S O L V E: 

   
 

Art. 1º Aos professores efetivos da Faculdade Municipal de Palhoça é garantido o Plano 
de Carreira, por meio da Lei N. 276 de 6 de Agosto de 2019, que entrou em vigor em 1 de maio 
de 2019. O parágrafo único do Artigo 25 estabelece que O Plano de Carreira de que trata o 
caput deste artigo será fundamentado na qualificação profissional e no desempenho, objetivando 
a melhoria da qualidade do ensino público municipal e a valorização dos professores efetivos da 
Faculdade Municipal de Palhoça, ficando aprovada nos moldes deste título a nova estrutura de 
cargos de provimento efetivo, observado o contido nos Anexo I. 

 
Art. 2º Constitui-se a Carreira do Magistério Superior da Faculdade Municipal de Palhoça 

2 (dois) níveis verticais (Mestrado e Doutorado) e 8 (oito) referências horizontais (letras). 
 
Art. 3º A progressão vertical será concedida de acordo com a comprovação de nova 

titulação.  
 
Art. 4º A progressão Horizontal Ocorrerá de 03 (três) em 03 (três) anos, quando o servidor 

progredirá para a referência imediatamente posterior a qual está enquadrada, sendo acrescido ao 
seu vencimento-base o percentual de 5% (cinco por cento), já calculado e previsto no Anexo I 
desta lei Complementar. 

 
§ 1º A progressão horizontal de que trata este artigo iniciará seu computo a partir da 

entrada em vigência desta Lei Complementar, e deverá ser operada mediante requerimento 
expresso do servidor à Diretoria de Gestão de Pessoas do Município, com a comprovação de 
realização de no mínimo 150 (cento e cinquenta) horas de curso de qualificação ou 
aperfeiçoamento acrescido de no mínimo 03 (três) publicações de trabalhos ou artigos científicos;  

 
§ 2º Os cursos de qualificação ou aperfeiçoamento deverão guardar relação com o cargo 

de provimento efetivo, sendo vedada a utilização de cursos genéricos ou de áreas distintas ao do 
cargo ocupado, devendo contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento técnico das 
tarefas desempenhadas;  



  

 
§ 3º Para fazer jus a concessão estabelecida no caput deste artigo, o servidor deverá 

obrigatoriamente, ter obtido no mínimo 140 (cento e quarenta) pontos em suas duas últimas 
avaliações de desempenho somadas, em conformidade com normativa interna da FMP, a ser 
regulada pelo Conselho Superior da Faculdade Municipal de Palhoça;  

 
§ 4º Apenas serão levados em consideração cursos iniciados e concluídos após a entrada 

em vigência desta Lei Complementar;  
 
§ 5º A concessão da progressão horizontal não será validada caso o servidor possua no 

período: advertências, suspensões ou punições graves, que perdurará pelo prazo 02 (dois) anos, 
contados após o cumprimento da infração punitiva; 

 
§ 6º As licenças ou afastamentos iguais ou superiores a 90 (noventa) dias, excetuado o 

período de gozo de férias, suspende o cômputo do prazo para progressão horizontal, que será 
retomado após o término do período suspensivo;  

 
§ 7º A não comprovação dos requisitos deste dispositivo ensejará o indeferimento da 

progressão. 
 
Art. 5º As publicações previstas no § 1º do Artigo 4º poderão ser da seguinte natureza: 

Livro (com ISBN ou ISSN), Capítulos de Livros (com ISBN), artigos publicados em 
periódicos/revistas (com ISSN), artigos publicados em Anais de Eventos (ISSN), publicados no 
interstício de 3 anos, a contar de 1 de maio de 2019. 

 
Art. 6º É de responsabilidade do Professor Efetivo na Faculdade Municipal de Palhoça a 

plena ciência da Lei N. 276 de 6 de agosto de 2019 bem como desta Resolução. 
 
Art. 7º É de responsabilidade da Equipe Gestora da FMP (Direções e Coordenações) a 

avaliação anual dos Professores efetivos, a partir de 1 de maio de 2019, observado o formulário 
disponível no Anexo IV da  Lei N. 096 de 15 de dezembro de 2010. 

 
Art. 8º A Comissão de Processos Seletivos baixará edital especificando datas, normas, 

documentação e procedimentos para a abertura de Processo de Progressão Horizontal e será 
responsável pela validação dos cursos e publicações apresentados. 

Parágrafo Único: O primeiro edital de progressão horizontal será baixado entre março e 
abril de 2022. 

 
Art. 9º A Gestão de Recursos Humanos da FMP encaminhará os processos para Diretoria 

de Gestão de Pessoas do Município. 
  
  Art. 10. Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 
 
 

Palhoça, 22 de junho de 2020 
 

 
                                               ________________________________            

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 


