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COMUNICADO – 227/2016 

INFORMATIVO REFERENTE AOS CURSOS EAD/SENASP-

CICLO 38 

A Coordenação do Centro de Formação em Segurança Urbana comunica 

aos servidores da Guarda Civil Metropolitana que a partir do dia 23 de 

agosto de 2016 estará aberto o período de inscrição para os cursos da 

SENASP - Ciclo 38. 

Este será o ciclo 38, terceiro e último do ano de 2016, e haverá a 

possibilidade de redução em cerca de 50% da disponibilidade das vagas. 

Considerando o disposto na legislação em vigor (Lei 16.239/15) e (decreto 

56.795/2016), os quais entre outros, prevê que o servidor deverá estar em 

dia com o Estágio de Qualificação Profissional (EQP) para atendimento aos 

efeitos legais em termos de evolução funcional; 

Considerando que os cursos da SENASP podem ser somados a outras 

atividades de capacitação e quando atingir 80 horas poderá ter o EQP 

validado, desde que atendido o disposto na Portaria nº 23/SMSU de 

28/04/2016; 

Considerando a apuração que muitos servidores da GCM ainda não 

realizaram qualquer atividade oferecida pela SENASP; 

 A Coordenação do Centro de Formação em Segurança Urbana leva ao 

conhecimento de todos os servidores da GCM a importância em realizar 

os cursos EAD/SENASP, os quais somados com as atividades presenciais 

previstas na portaria 23/SMSU/2016 validará e Estágio de Qualificação 

Profissional 2016. 



Desta forma, todos os servidores da Guarda Civil Metropolitana, ficam 

informados acerca da possível redução de vagas e que não deixem de 

realizar as inscrições para este último ciclo do ano, assim como não 

deixem de concluir o curso escolhido. Devendo observar a carga horária 

dos cursos oferecidos, de acordo com as necessidades de 

complementação das 80 horas exigidas para fins de EQP. 

Lembramos que não estar com EQP válido pode configurar impedimento 

para evolução na carreira, conforme dispõe a Lei 16.239/15, estando 

sujeito a comprometer as evoluções previstas para ocorrer em 2017. 
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