
Incentivo à Qualificação do Servidor Técnico-Administrativo

DEFINIÇÃO

  

Vantagem concedida ao servidor que possuir escolaridade superior ao requisito de ingresso
exigido para o cargo ocupado.

  

  

REQUISITOS BÁSICOS

  

  

1. Ser optante pela Lei nº 11.091/05, alterada pela Lei nº 12772 de 28/12/2012.

  

2. Ter sido nomeado sob a égide da Lei nº 11.091/2005.

  

3. Possuir Certificado/Diploma de conclusão de curso de educação formal superior ao requisito
de ingresso estabelecido na Lei nº 11.091/05 para o cargo que ocupa.

  

  

  

INSTRUÇÃO PARA O PROCESSO
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Quem faz?

  

O pedido de Incentivo à Qualificação deverá ser instruído pelo próprio servidor.

  

  

  

Como se faz?

  

O servidor iniciará o processo no SEI da seguinte forma:

  

    
    -  Clicar em Iniciar Processo  
    -  Tipo de Processo: Pessoal: Incentivo à Qualificação  
    -  Especificação: Incentivo à Qualificação - Servidor: nome completo  
    -  Classificação por Assuntos: 023.12 (REESTRUTURAÇÃO E ALTERAÇÃO
SALARIAL).   
    -  Interessados: Nome completo do servidor  
    -  Nível de acesso: Público  
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Após criado o processo o servidor deverá incluir o documento do tipo: “Pessoal:
Requerimento de Incentivo à Qualificação”

    
    -  Texto Inicial: Nenhum  
    -  Descrição: Incentivo à Qualificação - Servidor: Nome Completo  
    -  Interessados: Nome completo do Servidor  
    -  Classificação por assuntos: 023.12  
    -  Nível de acesso: Restrito - Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n.º
12.527/2011)   
    -  Confirmar dados.  

  

  

  

  

O servidor deverá preencher o referimento e na sequência incluir o documento
(Certificado/Diploma/Certidão/Declaração) da seguinte forma:
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    -  Escolha do Tipo do Documento: Externo  
    -  Tipo de Documento: (Certificado/Diploma/Certidão/Declaração) - verificar sua
situação   
    -  Formato: Se for um documento extraído do ambiente virtual deverá ser colocado
“Nato-digital”. Caso contrário, colocar “Digitalizado nesta unidade” e colocar o tipo de
conferência.   
    -  Interessados: Nome completo do servidor  
    -  Classificação por Assuntos: 023.12  
    -  Nível de Acesso: Restrito - Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei n.º
12.527/2011)   

  

  

Escolher o Arquivo para anexar ao processo e “Confirmar Dados”

  

  

  

Observação: Caso o documento apresentado não possua endereço para validação de
autenticidade via internet, o servidor deverá pedir à sua chefia que faça a autenticação
do documento através do token no arquivo PDF ou no próprio SEI.

  

  

Após inserir todos os documentos, enviar o processo para a Unidade “DCD”. 
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INFORMAÇÕES GERAIS

  

  

1. O Incentivo à Qualificação será concedido ao servidor que possuir escolaridade formal
superior à exigida para o cargo de que é titular, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei nº
11.091, regulamentados pelo decreto nº 5.824/06 de 29/06/06, publicado no DOU de 30/06/06.

  

2. O Incentivo à Qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento
percebido pelo servidor, observados os parâmetros constantes no anexo único da norma.

  

3. A definição do percentual está vinculada à relação direta ou indireta do ambiente
organizacional do servidor com a área de conhecimento do título apresentado, conforme Lei nº
11.091/05 com as alterações da Lei nº 11.784/08.

  

4. Os percentuais de incentivo não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos
proventos de aposentadoria e pensão, compondo ainda a base para o cálculo da média
aritmética simples das maiores remunerações se o servidor vier a se aposentar sob a égide da
Lei nº 10.887/04.

  

5. Em nenhuma hipótese poderá haver redução do percentual de Incentivo à Qualificação.
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6. O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação da Portaria de
concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento na Instituição.

  

7. No estrito interesse institucional poderá o servidor ser movimentado de ambiente
organizacional. Nesse caso o servidor poderá requerer a revisão do percentual da concessão
inicial, e em caso de deferimento, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato de
movimentação.

  

8. Para efeito do item anterior deverá ser anexado no pedido de revisão do incentivo a portaria
de remoção ou de localização do servidor no setor de trabalho.

  

9. Na concessão do incentivo poderão ser considerados os seguintes documentos,
devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de curso promovido em
instituição nacional:

    
    -  Diploma – para os cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado  
    -  Certificado – para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-Graduação Lato Sensu). P
ara
os Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu
é necessária a apresentação do histórico escolar.
 
    -  Declaração/Certidão em conformidade com o estabelecido no Ofício Circular SEI n.º
39/2019/GAB/SAA/SAA-MEC.   

  

10. Os Diplomas e/ou Certificados de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu obtidos no exterior
ou instituição estrangeira somente serão aceitos para fins de concessão do incentivo se
devidamente reconhecidos em instituição nacional.

  

  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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1. Lei n.º 9.394, de 20/12/1996.

  

2. Lei n.º 10.887, de 18/06/2004.

  

3. Lei nº 11.091/05, alterada pela Lei nº 12772 de 28/12/2012.

  

4. Lei n.º 11.784, de 22/09/2008.

  

5. Decreto n.º 5.824, de 29/06/2006.

  

6.  Ofício-Circular n.º 39/2019/GAB/SAA-SAA-MEC

  

7. Análise do tipo de relação (direta ou indireta) dos mestrados e doutorados da UFVJM com
os ambientes organizacionais

  

  

ANEXO

  

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

  

(Anexo XVII da Lei n.º 12.772 de 28/12/2012)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm
http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1891
http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9344&Itemid=7
http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9344&Itemid=7
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        Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo  Área de conhecimento com relação direta  Área de conhecimento com relação indireta  
    Ensino fundamental completo  10%   -   
    Ensino médio completo  15%   -   
    Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo  20%   10%   
    Curso de graduação completo  25%   15%   
    Especialização, com carga horária igual ou superior a 360 h  30%   20%   
    Mestrado   52%   35%   
    Doutorado   75%   50%   
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