
 
Diretoria de Planejamento e Gestão 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Desenvolvimento Organizacional 

Divisão de Capacitação 
 

FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 
DE SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Anexar obrigatoriamente certificado, diploma ou, no caso de declaração, que conste que faz jus ao título e que 
o diploma está em fase de expedição. (cópias serão aceitas devidamente autenticadas por servidor público, 
com assinatura e carimbo, cargo e matrícula SIAPE, mediante apresentação do documento original). 
No caso de cursos de graduação, é imprescindível que a declaração conste a data em que o aluno colou grau. 
Antes da colação, não será concedido o Incentivo à Qualificação. Resolução 34/2017 
Anexar cópia autenticada do documento de conclusão do curso (a autenticação poderá ser feita por servidor público 
com o carimbo “confere c/ o original” ou “cópia autentica”, com assinatura e carimbo ou nome por extenso, cargo e 
matrícula SIAPE do servidor que autenticou), abrir processo e tramitar para a Superintendência de Gestão de Pessoas. 

 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome do Servidor: Matrícula  

Cargo: 
Data Admissão: 

Nível de Classificação: A (  )  B (  )  C (  )  D (  )  E (  ) Nível de Capacitação:  1 (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  ) 

Lotação: Ramal: 

E-mail: Celular: 

Com base no art. 12º da Lei nº 11.091, de 2005, com redação alterada pelo art. 12º da Lei 11.784, de 2008 e 
pelo art. 41 da Lei 12.772 de 2012 e do § 2º do art. 1º do Decreto n.º 5824 de 2006, venho requerer à Diretoria de 
Planejamento e Gestão a Incentivo à Qualificação. 

DADOS DO CURSO (Preenchimento pelo servidor) 
Nível de escolaridade formal superior ao exigido para o exercício do cargo 

Curso : Carga Horária: 

Instituição : Data de Conclusão: 

(  ) Fundamental Completo                          (  ) Médio Completo                                       (  ) Médio profissionalizante/Técnico    
(  ) Graduação                                              (  ) Especialização                                         (  ) Mestrado              (  ) Doutorado    

TERMO DE COMPROMISSO 
(Preenchimento pelo servidor – para ser usado quando for entregue declaração de conclusão de curso) 

Estou ciente da obrigatoriedade de apresentação do documento com validade permanente, logo que o mesmo for expedido 
pelo órgão competente, sob pena de revogação do Incentivo à Qualificação. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Servidor 

Requisitos cumulativos para concessão de Incentivo à Qualificação: 
 Ter concluído cursos de educação formal, conforme Anexo III do Decreto 5.824/2006; 
 Lei 12.772/2012 (Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação) 
 Entre outras previstas na legislação. 

 

Data: ___/___/____ Assinatura do Servidor: ________________________________________ 

 


