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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 006/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal 

Unidade Responsável /Setores envolvidos: Secretaria de Gestão Pessoal/Secretaria de Controle Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017 

  

 

Dispõe sobre a nomeação de servidor mediante concurso público 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

 

I. DOS CONCEITOS: 

1. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. Unidades Responsáveis/ Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das Instruções 

Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma que 

complementam; 

4. Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático das 

atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá; 

5. Gestão de Pessoal: a gestão de pessoal consiste num conjunto de funções e atividades que podem 

ser sintetizadas no planejamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, integração dos 

recursos humanos, análise e descrição de funções, avaliação de desempenho, remunerações e 

incentivos;  

6. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

7. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, criado por 

lei, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;  

8. Contratação de Comissionado: é o ato praticado na Administração Pública para atender a 

necessidade de contratação de cargo comissionado de excepcional interesse público, observadas as 

condições e prazos previstos em lei específica;  

9. Concurso Público: é a aprovação prévia de provas ou de provas e títulos para a investidura em 

cargo público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei;  

10. Estágio Probatório: consiste em um período de adaptação onde será verificado o desempenho do 

servidor recém admitido na instituição e que servirá de parâmetro para determinar a efetivação ou 

não no cargo para o qual foi nomeado;  
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11. Processo administrativo disciplinar: tem por finalidade a apuração do fiel cumprimento das 

normas administrativas que regem a conduta dos servidores públicos; 

12. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional. 

II. FINALIDADE  

 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Gestão de Pessoal da Câmara 

Municipal de Cuiabá acerca da nomeação de servidor mediante concurso público. 

 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.  

 

 

IV. BASE LEGAL  

 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 

Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal; Lei Complementar nº 235/11; 

 Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que integram o Sistema de Gestão 

de Pessoal.  

 

 

V. DAS NOMEAÇÕES DE SERVIDORES CONCURSADOS  

 

1. As nomeações para cargos de provimento efetivo serão precedidas de concurso público, em que ao 

tomar posse o servidor entrará em estágio probatório;  

2. Aos portadores de necessidades especiais serão reservadas no mínimo 5% das vagas, em que no prazo 

de 05 (cinco) dias a contar da publicação da lista dos aprovados, deverão submeter-se à perícia 

médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 

cargo pretendido;  

3. Quando da posse em concurso público e contratação em cargo de provimento em comissão, verificar 

se o servidor dispõe dos documentos que comprovem:  

 Ser brasileiro ou estrangeiro, conforme artigos 12 e 37 da Constituição Federal 

 Cédula de Identidade – RG  

 Cadastro pessoa física CPF  

 Titulo de eleitor  

 Certidão de nascimento ou casamento  

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso)  

 Cartão de vacinação  

 Cartão de PIS/PASEP  

 Comprovante de votação nas últimas eleições  

 Quitação com o Serviço Militar (homens)  
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 Atestado de Saúde Física e Mental  

 02 fotos 3x4 coloridas  

 Comprovante de Escolaridade  

 Registro no Conselho Regional (no caso de profissões regulamentadas)  

 Carteira de Motorista (Conforme exigência do cargo)  

 Declaração de acúmulo ou não de cargo público  

 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária integral pelo qual exercerá a 

sua função  

 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam o edital  

 Número de conta bancária  

 

4. A nomeação de servidores concursados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação de cada 

cargo; 

5. A documentação acerca das nomeações de servidores deverão ser encaminhados à Secretaria de 

Controle Interno para elaboração de Parecer. 

 

VI. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO  

 

1. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a 

estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes 

fatores:  

 Assiduidade  

 Disciplina  

 Capacidade de iniciativa  

 Produtividade  

 Responsabilidade  

 Comprometimento  

 

2. O servidor que não for aprovado no estágio probatório deverá ser exonerado em decorrência do 

princípio constitucional da eficiência, caso ele demonstre inaptidão para exercer as atribuições do 

cargo. Serão exonerados mediante processo administrativo, assegurados os princípios da ampla 

defesa e contraditório.  

 

 

VII.  DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

 

1. Recomenda-se que todas as ocorrências funcionais sejam formalizadas e encaminhadas à 

Secretaria de Gestão de Pessoal para arquivamento junto à pasta funcional do servidor e 

adotadas as providências previstas na legislação municipal.  
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VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de negligência dos 

procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida junto 

às Secretarias de Gestão de Pessoal e Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 

da mesma.  

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

  

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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