
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PARA 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO RH – 552 

ATENÇÃO: 
- Abrir processo na secretaria da Unidade de lotação, anexando cópia autenticada da documentação comprobatória 

abaixo especificada ou o original juntamente com a cópia para ser dado o “Confere com o Original”, nos termos da Portaria 
UFJF/PRORH nº 378/2010, alterada pela Portaria UFJF nº 579/2013. 

- Anexar comprovante de reconhecimento ou autorização do curso. 
1- Ensino Fundamental ou Médio: Certificado ou Declaração de conclusão do curso. 
2- Graduação: Diploma ou Declaração de conclusão do curso. 
3- Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização): Certificado ou Declaração de conclusão do curso. 

  4- Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado): Diploma ou Ata da Defesa da Dissertação/Tese. 

 REQUERENTE  MATRÍCULA SIAPE 

 CARGO 

 

 PROCESSO N. º 

 E-MAIL  TELEFONE CONTATO 

 AMBIENTE ORGANIZACIONAL  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO 
 A     B     C     D     E 

 UNIDADE  SUBLOTAÇÃO 

NOME DO CURSO APRESENTADO 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE FORMAL DO CURSO APRESENTADO 
 Ensino Fundamental           Médio Profissionalizante  Mestrado 
 Ensino Médio       Graduação           Doutorado 
 Ensino Médio + Técnico Completo    Especialização Lato Sensu    

01 À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE 
Requer Incentivo à Qualificação pela conclusão de curso de educação formal indicado acima e declara: 
- estar ciente que a concessão ocorrerá a partir da data de conclusão do curso constante na declaração, nos 

casos de graduação e pós-graduação lato sensu, e da data de defesa, nos casos de pós-graduação stricto sensu. Nos 
casos de conclusão/defesa anterior à entrada em exercício, a concessão será com vigência a partir dessa data. 

    - que se compromete a apresentar, no prazo de 1 (um) ano, cópia autenticada do diploma (no caso de 
Graduação, Mestrado e Doutorado) ou certificado (no caso de Ensino Fundamental ou Médio e Especialização), sob pena 
de devolução do montante recebido ao erário, caso tenha utilizado, no presente requerimento, o documento exigido em 
substituição ao mesmo, nos termos da Portaria UFJF/PRORH nº 378/2010, alterada pela Portaria UFJF nº 579/2013. 

Atenção: O servidor deverá dar ciência na Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação, constante às fls. 04 deste formulário. 

Em  /  / 
    Servidor 

02 À Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE 

 Não recebe bolsa PROQUALI. 
 Anotações efetuadas em relação ao PROQUALI. Realizadas cópias dos documentos comprobatórios de 

finalização do curso. 

Em   /    /  
 Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - CCDP 
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03  À Coordenação de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal - CFAP/PROGEPE 

Requisitos para Ingresso no Cargo: 

    Sugerimos a CONCESSÃO de percentual de Incentivo à Qualificação, conforme abaixo: 

Status anterior ______%       Concessão de ______%         Status alterado para ______% 

Vigência _______/_______/_______ 

Incentivo de _______%, pois a área de conhecimento do curso tem relação direta com o ambiente organizacional 
do servidor (Anexo I, do Decreto nº 5824/06), conforme fls. ________. 

Incentivo de _______ %, pois a área de conhecimento do curso tem relação indireta com o ambiente 
organizacional do servidor (Anexo I, do Decreto 5824/06), conforme fls. __________. 

Em  /  / 
 Responsável pela Análise - GAPAC/CFAP/PROGEPE 

Sugerimos o INDEFERIMENTO do pedido, nos termos da Lei nº 11.091/05, alterada pela Lei nº 12.772/12, pois: 

o curso apresentado é exigência para ingresso no cargo (Anexo II).
o curso apresentado não é superior ao exigido para ingresso no cargo (Anexo II).
o servidor já obteve o percentual de incentivo pelo curso apresentado, conforme Proc. nº _______________.
o servidor já apresentou curso de mesmo nível, conforme Proc. nº__________________.

  outros: 

Em  /  / 
 Responsável pela Análise - GAPAC/CFAP/PROGEPE           

04 À Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE 

De acordo com o sugerido, solicitamos: 
 Elaborar Portaria, concedendo o percentual de Incentivo à Qualificação. 
 Elaborar Portaria, alterando o percentual de Incentivo à Qualificação. 
 Cientificar o interessado do indeferimento. 

Em  /  / 
 Coordenação de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal – CFAP/PROGEPE 

05 À Coordenação de Recursos Humanos - CRH/DGCGV 
Para ciência do servidor: 

 da concessão, conforme  Portaria em anexo e publicada no site da PROGEPE.
 do indeferimento. 

Em  /    /    
Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE 

06 Marcar a opção abaixo, correspondente à ciência e após efetuar o encaminhamento do processo conforme 
indicado: 

  Ciente, de acordo com o DEFERIMENTO (Gerência de Cadastro/CAP/PROGEPE para efetuar os registros) 

  Discorda da decisão, anexar pedido de revisão (GAPAC/CFAP/PROGEPE para providências)

  Ciente, de acordo com o INDEFERIMENTO (Coordenação de Recursos Humanos/CGV arquivar) 

Em  /  / 
    Servidor 
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07 À Gerência de Cadastro – GCAD/CAP/PROGEPE
Lançamento efetuado no SIAPE. 
Portaria encaminhada à Gerência de Cadastro, para os devidos registros. 

Em  /  / 
    Gerência de Controle de Remunerações – GREM/CAP/PROGEPE 

08 Para Arquivo/PROGEPE
Lançamento efetuado na Ficha Funcional do Servidor. 
Arquivar na pasta do servidor. 

Em  /  / 
 Gerência de Cadastro – GCAD/CAP/PROGEPE 
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LEI N º 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005. 

ANEXO IV 
(Incluído pela Lei nº 12.772 de 2012) 

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 
exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação) 

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 360h 30% 20% 
Mestrado 52% 35% 
Doutorado 75% 50% 

NOME DO REQUERENTE:_________________________________________________________________ 

Ciente em: _______/_______/______ 

Assinatura do Servidor 
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