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Dúvidas sobre a utilização deste manual poderão ser dirimidas conforme abaixo discriminado.  

Secretaria Executiva de Gestão – SEGES – 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP  
Departamento de Planejamento e Gestão de Carreiras – DPGC  
Divisão de Gestão de Carreiras – DGC 
  
Consulte também a versão digitalizada, frequentemente atualizada, deste manual na página de 

MANUAIS DE DERH, no site da PMSP na internet (vide endereço abaixo): 

www.prefeitura.sp.gov.br/manuaisrh 
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Apresentação 

Este material foi desenvolvido para auxiliar passo a passo as Áreas de Recursos Humanos a 

executarem no Sistema Integrado de Gestão e Competências – SIGPEC os eventos de 

Progressão Funcional e Promoção dos servidores pertencentes aos diversos Quadros da PMSP. 

 

Passo a Passo - Progressão Funcional e Promoção 

1.1 Consulta de lista prévia de servidores a serem progredidos ou promovidos 

Outros Módulos → Carreira – Desenv. → Prog e Prom Subs 

 

 

 Clique no campo Gr.Func/ Esp Even e em seguida clique na Lista de Valores ;  

 Aparecerá o catalogo de Eventos, selecione a opção desejada e clique em OK. 
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Atenção: Para selecionar dentre os Quadros que recebem por regime de subsídio (QGAS, 

QDHS, QS, QEAG e QMB) será necessário escolher a opção “SUBSÍDIO”, dessa forma 

aparecerão todos os servidores desses Quadros, de forma misturada, lotados na Unidade. 

Para aparecer servidores de um Quadro específico:  

 Após carregar a tela no campo Registro, Clicar no botão inicia modo de consulta e 
depois clicar no campo sinalizado conforme abaixo.  

 

 



6 
 

 Em seguida digitar nesse mesmo campo ( GR FUNC) a sigla do Quadro desejado: 
exemplo QMB, depois clicar no botão executa modo de consulta .  

 

 Após selecionar progressão ou promoção independente de utilizar filtro por Quadro ou não, 

clique no campo Registro e aguarde carregar a tela; 

 

 Aparecerão todos os servidores com datas previstas próximas para a Progressão Funcional 

ou a Promoção.  

Atenção: Para consultar apenas um Quadro em específico será necessário iniciar o modo de 

consulta , especificar a sigla do Quadro que deseja consultar no campo “GR Func” e 

em seguida clique em executar consulta . 

 A partir do Registro Funcional selecionado a Áreas de Recursos Humanos deverá realizar as 

seguintes análises: a data de concessão do evento no campo “Venc. Prev. Calculado” observar 

os vencimentos próximos e/ou os já vencidos. No campo Val ? observar se o servidor está 

validado ou não. 
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Atenção: Caso o servidor não esteja validado a Área de Recursos Humanos deverá entrar em 

contato com o responsável ou operador da CONTAGEM DE TEMPO.  

 

Atenção: Nessa lista aparecerão somente os servidores lotados na pasta da sua EH - Estrutura 

Hierárquica de sua Unidade. A Área de Recursos Humanos não deverá inserir servidores de 

outras pastas nesta tela. 
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Para detalhamento das análises da situação do evento do servidor, observe os campos 

conforme abaixo: 

 

Neles conterão as informações para verificação de todos os insumos necessários para o evento 

tais como: nota de avaliação de desempenho, carga horária de cursos, pontuação se o caso, 

dependendo do insumo que o evento a ser tratado requer. 

Na necessidade de excluir um servidor dessa lista, para incluí-lo novamente de forma 

manual a Área de Recursos Humanos deverá:  

 Clique no campo Registro;  

 Em seguida clique no botão (criar novo registro em branco abaixo do registro corrente) ;  

 Aparecerá uma célula nova, preencha com RF e vínculo;  

 Clique no botão Salvar;  

 Em seguida clique no botão Contagem para o sistema atualizar os dados do servidor; 
1.2 Criar Grupo de Eleitos (Progressão Funcional e Promoção) 

Após as análises da condição do evento do(s) servidor(es), caso este(s)  já tenha(m) o direito ao 

evento a Áreas de Recursos Humanos deverá criar um Grupo de Eleitos.  
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 Clique no campo “Selecionar” para um ou mais servidores que já tenham adquirido o direito 

ao evento;

 

Observe o número que será criado no campo Grupo Eleitos.  

 Para concluir a seleção dos servidores que estarão no grupo de eleitos criado, clique em 

salvar . 

 

Para selecionar o Grupo de Eleitos:  

Após a criação do Grupo de Eleitos será necessário consulta-lo para trabalhar os passos 

seguintes da operacionalização do evento. 

 Clique no campo Filtro em Grupo de Eleitos, a tela ficará em branco; 

 Digite, nesse campo, o número do grupo anteriormente criado; 

  Clique no campo Registro para aparecer as informações;  

 Aparecerão os servidores selecionados para o número do grupo. 
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1.3 Emissão do Extrato para conferência (Progressão Funcional e Promoção) 

Para verificar o detalhamento da contagem de tempo e demais informações do evento de cada 

servidor, selecione a célula que contem o registro do servidor que deseja verificar.  

 Clique no botão Extrato;  

 

Atenção: A emissão do Extrato somente será permitida individualmente, ou seja, um servidor 

por vez. 

Atenção: Caso esteja operacionalizando a Progressão Funcional vá direto para o item 1.7 

Emissão da Lauda. 

1.4 Emissão do Requerimento (Promoção) 

Após a emissão do Extrato, para dar continuidade a promoção a Área de Recursos Humanos 

deverá realizar a emissão do Requerimento do(s) servidor(es) a ser(em)  promovido(s). 
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 Clique no botão Requerimento; 

 

O Requerimento deverá ser devidamente assinado pelo servidor, pela Área de Recursos 

Humanos e se o caso pela autoridade máxima da Pasta.  

Atenção: O sistema não permite emissão de 2ª via do Requerimento, portanto, caso a Área de 

Recursos Humanos não tenha êxito em salvar esse arquivo será necessário excluir o servidor 

do Grupo de Eleitos, incluí-lo novamente na listagem geral da tela inicial e realizar o 

procedimento novamente a partir de geração de um novo grupo. 

1.5 Emissão do Protocolo (Promoção) 

Após a emissão do Requerimento, a Área de Recursos Humanos deverá realizar a emissão do 

Protocolo, que será entregue para o(s) servidor(es) a ser(em)  promovido(s). 

 Clique no botão Protocolo; 
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1.6 Liberação no Sistema (Promoção) 

Quando o Requerimento retornar para a Área de Recursos Humanos, devidamente assinado 

por todos, a Unidade deverá realizar a liberação das próximas etapas da promoção no sistema: 

 Volte na tela de promoção/progressão, consulte o Grupo de Eleitos correspondente; 

 Clique no botão “Liberação”; 
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1.7 Emissão da Lauda (Progressão Funcional e Promoção)  

Para continuação do processo, a Área de Recursos Humanos deverá realizar a emissão da 

Lauda para ser publicada no Diário Oficial. 

 Clique no botão Lauda; 
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Observe que após a emissão da Lauda, o sistema preencherá automaticamente a data de 

emissão na coluna Emissão. 

 

Atenção: A lauda deverá ser emitida somente após a conferência e atualização de todos os 

eventos de frequência dos servidores envolvidos no processo. 

Atenção: Essa lauda é o documento que será enviado para a publicação, na emissão a mesma 

estará no padrão exigido pela Imprensa Oficial. Lembre-se de salvar e encaminhar para que 

seja publicada para formalização do procedimento de evento de Progressão Funcional ou 

Promoção. 

1.8  Cadastro de Publicação e cadastro do Evento (Progressão Funcional e Promoção):  

Depois que a Lauda foi publicada a Área de Recursos Humanos deverá retornar sistema e 

consultar novamente o Grupo de Eleitos correspondente:  

 Volte na tela de promoção/progressão, consulte o Grupo de Eleitos correspondente; 

 Para cadastrar a publicação e gerar o evento clique no botão Evento de Cargo/Publicação. 
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 Insira a data de publicação da lauda.  

 Clique em Gerar Evento e Publicação.  

 Confirme a Concessão do evento. 
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Atenção: Este processo garantirá que o evento foi concluído e causará impacto pecuniário na 

Folha de Pagamento do servidor.  

Acompanhamento do Evento:  

 Para certificação do sucesso do procedimento, consulte o Evento de Progressão Funcional ou 

Promoção na tela de Evento de Cargo. 


