
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – TAE RH – 553 

 ATENÇÃO:  
- Abrir processo na secretaria da Unidade de lotação, anexando cópia autenticada da documentação comprobatória. 
- No certificado deverá constar a carga-horária cursada e o período de realização do curso. Em caso de curso realizado 
fora da UFJF, o certificado deverá conter a razão social, CNPJ e o endereço da empresa ou instituição responsável pelo 
oferecimento do mesmo. 
- Documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos e assinados pelo servidor. 
- Somente é permitido somar carga horária de cursos de capacitação com mínimo de 20 horas cada. 
LEGISLAÇÃO APLICADA: 
- Lei 11.091/05, alterada pela Lei nº 12.772/12; Portaria MEC nº 09/06; Resolução CONSU nº 09/2007  

REQUERENTE MATRICULA SIAPE 

CARGO PROCESSO N. º 

UNIDADE / SUBLOTAÇÃO AMBIENTE ORGANIZACIONAL (Decreto nº 5.824/2006) 

E-MAIL TELEFONE CONTATO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO 

 A     B     C    D     E 

NÍVEL DE CAPACITAÇÃO ATUAL 

 I     II     III     IV 

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

 Requer Progressão por Capacitação Profissional pela participação em curso de capacitação, conforme 
comprovante(s) anexo(s) e declara estar ciente que a respectiva concessão será a partir da data de solicitação, desde 
que cumprido o interstício e que todos os documentos estejam inseridos no processo. Caso contrário, será a partir da data 
em que forem anexados. Requer também, se for o caso, o aproveitamento das horas excedentes da última  progressão. 

Atenção: O servidor deverá dar ciência na Tabela de Carga Horária Mínima, constante às fls. 03 deste formulário. 

Em       /      /   Servidor 

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

Nível de Capacitação atual: ________ Em _____/_____/_______             Portaria _______/______        Exercício 

Curso já foi considerado para a Progressão por Capacitação:  Sim       Não 

Carga horária exigida para a progressão solicitada: ________________ 

Comprovante(s) apresentado(s) com respectiva(s) carga(s) horária(s), às fls.__________, totalizando ________ horas 

Carga horária excedente da última progressão: ________________ 

Carga horária total considerada para análise da solicitação: ______________ 

Carga horária excedente para a próxima progressão: ________________ 

Sugerimos o DEFERIMENTO do pedido com alteração do nível de capacitação de  _________   para   _________  .  

 Curso comum a todos os ambientes organizacionais:                       Port. MEC nº 09/06       PROCAP/UFJF 

 Curso tem relação direta com o Amb. Organizacional do servidor:   Port. MEC nº 09/06       PROCAP/UFJF 

Vigência          /    / 

 Data do requerimento       Cf. fls. ___________       Integralização do interstício 

Em  /   /   Responsável pela Análise - GAPAC/CFAP/PROGEPE 
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Sugerimos o INDEFERIMENTO do pedido, nos termos da Lei nº 11.091/05, alterada pela Lei nº 12.772/12, pois: 

o servidor ainda não cumpriu o interstício de 18 meses (§ 1º, art. 10)      Integralização em : _________
 a carga horária total apresentada não atende à tabela  (Anexo III da Lei nº 11.091/05) 
 é vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas-aula (§ 4º, art. 10) 
 foi concedida progressão pelo certificado, às fls. _____________, conforme processo nº : __________________ 
 o(s) curso(s), às fls. ___________, não é (são) compatível(is) com o cargo ocupado e/ ou ambiente organizacional 

 curso(s) não realizado(s) durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra (§ 4º, art. 10) 
Outros: 

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

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

De acordo com o sugerido, solicitamos: 

 Elaborar Portaria, concedendo Progressão por Capacitação Profissional. 
 Cientificar o interessado do indeferimento. 

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

04 À Coordenação de Recursos Humanos GV – CRH/DGCGV 

Para ciência do servidor: 

 da concessão, conforme  Portaria em anexo e publicada no site da PRORH. 

 do indeferimento. 

Em   /  / 

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

05 
Marcar a opção abaixo, correspondente à ciência e após efetuar o encaminhamento do processo 
conforme indicado:

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

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

  Ciente, de acordo com o INDEFERIMENTO (enviar para GCAD/CAP/PROGEPE para arquivar) 

  Ciente, de acordo com o INDEFERIMENTO, solicita nova análise com os documentos inseridos às fls.   
____________ (enviar para GAPAC/CFAP/PROGEPE) 

Em   /  / 

 Servidor

06 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

07 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 III 
(Redação dada pela Lei nº 12.772/12) 

TABELA PARA PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO

NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO

CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

A 

I Exigência mínima do Cargo

II 20 horas 

III 40 horas 

IV 60 horas 

B 

I Exigência mínima do Cargo

II 40 horas 

III 60 horas 

IV 90 horas 

C 

I Exigência mínima do Cargo

II 60 horas 

III 90 horas 

IV 120 horas 

D 

I Exigência mínima do Cargo

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

E 

I Exigência mínima do Cargo

II 120 horas 

III 150 horas 

IV Aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou superior a 
180 horas 

NOME DO REQUERENTE:_____________________________________________________________________ 

Ciente em: ____/____/____ 

_______________________________
Assinatura do Servidor 
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