GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

CI CIRCULAR/GRH/IASES Nº. 032/2017
Vitória, ES, 25 de janeiro de 2017.
Assunto: Cadastro de Cursos no sistema SIARHES – Para servidores efetivos
Prezados Gestores,
Considerando a padronização dos processos de Recursos Humanos implantado pelo Governo
do Estado;
Considerando que no exercício de 2017 será lançado novo Ciclo de Promoção por Seleção
para os servidores efetivos aptos de acordo com os critérios estabelecidos na LC 640/2012 e
LC 822/2016;
Considerando que as inscrições desse processo de Promoção por Seleção serão realizadas
via Portal do Servidor, após a publicação do edital;
Considerando que dentre os critérios de pontuação para a Promoção por Seleção existem as
atividades de capacitação e qualificação profissional;
E considerando que as informações das atividades de capacitação e qualificação
profissional dos servidores efetivos, serão extraídas exclusivamente dos cursos cadastrados no
sistema SIARHES;
Diante disso, informamos que os servidores efetivos que possuem cursos do âmbito de sua
carreira e desejam inseri-los no processo de Promoção por Seleção, devem comparecer à
Gerência de Recursos Humanos, munido da documentação (título) original e da cópia para
averiguação e inserção no sistema SIARHES.
Serão consideradas atividades de capacitação e qualificação profissional para fins de
Promoção por Seleção os seguintes cursos:
I- os cursos de longa duração, com mais de 360 (trezentos e sessenta) horas, reconhecidos
pelo Ministério da Educação – MEC, que tenham correlação com as atribuições do cargo
efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função gratificada;
II- os cursos de menor duração, de pelo menos 8 (oito) horas, validados quanto ao
reconhecimento pelo mercado e quanto à correlação com as atribuições do cargo efetivo
do servidor, ou do cargo em comissão ou da função gratificada;
III- os cursos oferecidos pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP.
Pedimos a gentileza de divulgar essa informação aos servidores efetivos.
Atenciosamente,
Lariza T. Casale Barbosa
Gerente de Recursos Humanos / IASES
Aos setores e unidades do IASES
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