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INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PARA O SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O que é? 

Incentivo concedido ao servidor que possuir escolaridade superior ao exigido para o 

cargo de que é titular, na forma de regulamento. 

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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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Tabela de incidência: 

 

Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer o benefício no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

1. Cópia autenticada do Diploma/Certificado, podendo ser feita pela própria 

chefia ou no DRH deste Centro ou; 

2. Na ausência do certificado e/ou diploma poderá ser aceito, excepcional e 

precariamente, Declaração de Conclusão, histórico escolar ou certidão 

desde que os mesmos contenham um dos seguintes termos: “ concluiu 

em...”, “ defendeu tese ou disertação...” e “diploma está em fase de 

confecção” onde conste que não existe pendência para a emissão do 

certificado. 

 

 

 

 

 

 

 


