INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – REITORIA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO – SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

O Incentivo à Qualificação é um benefício, na forma de retribuição financeira, calculado sobre o padrão de
vencimento percebido pelo servidor, e que será concedido, desde que solicitado, ao servidor que tiver concluído curso
de educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular e cumprir os requisitos, detalhados neste
informativo.

1.

O Incentivo à Qualificação é um tipo de progressão na minha carreira?
Não. O Plano de Carreira do Servidor técnico-administrativo é dividido em cinco níveis de classificação A, B, C,
D e E.
Cada um dos níveis acima se divide em quatro níveis de capacitação I, II, III e IV. A evolução nestes níveis se dá
via progressões por capacitação.
Cada um destes níveis tem 16 padrões de vencimento básico. A evolução nestes níveis se dá via progressões
por mérito, ou seja, a cada 18 meses de exercício efetivo e, com resultado satisfatório fixado em Avaliação de
Desempenho.
O Incentivo à Qualificação não é um tipo de progressão na carreira. É um benefício concedido ao servidor por
possuir qualificação em educação formal superior à exigência para o cargo que ocupa.

2.

Quando um servidor tem direito ao Incentivo à Qualificação?
Quando ele possuir um curso de educação formal em nível fundamental, médio, médio técnico, graduação e
pós-graduação (especialização latu sensu, mestrado e doutorado), que seja superior ao que foi pedido para ele
ingressar no cargo que é titular.

3.

Como sei qual foi o pré-requisito para ingresso no cargo em que sou titular?
Por favor, consulte o anexo II da Lei 11.091, cujo endereço eletrônico está no tópico 17, mais abaixo.

4.

Qual é a diferença entre Qualificação e Capacitação?
Capacitação é o processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do
desenvolvimento de competências individuais;
Aperfeiçoamento é o processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino aprendizagem, que
atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, com o
objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais,
metodológicas e tecnológicas;

Qualificação é o processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do qual o
servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o
desenvolvimento do servidor na carreira;
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A Educação formal é a educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de instituições
públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação básica
e educação superior, ou seja, cursos de ensino fundamental, médio, técnico, superior e pósgraduações latu e stricto sensu.
5.

Independente do curso, se eu possuir algum curso de educação formal acima do que foi pedido para a
entrada no cargo que ocupo, terei direito ao Incentivo à Qualificação?
Sim. Sempre. Os percentuais é que podem variar de acordo com a área do conhecimento e a relação com o
ambiente organizacional que o servidor atua e está cadastrado.

6.

Para pedir o Incentivo à Qualificação, posso utilizar um título de Educação Formal que eu possuo de antes
da minha entrada no Instituto?
Sim. Isso só não é possível para a Progressão por Capacitação, em que o curso deverá ter sido concluído após a
sua entrada no cargo em que ocupa.

7.

Quais são os parâmetros para o cálculo do percentual em relação ao meu vencimento?
Para o cálculo do percentual do Incentivo à Qualificação, é analisada a relação do curso realizado com o
ambiente organizacional e com o cargo do servidor solicitante.
Se o título for de área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do
servidor, o percentual será maior do que em área de conhecimento com relação indireta, de acordo com a
tabela abaixo.
TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Nível de
Classificaç
ão

A

B

C

D

Percentuais do Incentivo
Nível de escolaridade formal superior ao previsto
para o exercício do cargo (*)

Ensino fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio
com curso técnico completo ou título de educação
formal de maior grau
Ensino fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio
com curso técnico completo ou título de educação
formal de maior grau
Curso de graduação completo
Ensino fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino médio com curso técnico completo
Curso de graduação completo
Especialização, superior ou igual a 360h
Ensino médio completo
Curso de graduação completo
Especialização, superior ou igual a 360h
Mestrado ou título de educação formal de maior
grau

Área de
Conhecimento com
Relação Direta
10%
15%
20%

Área de
Conhecimento com
Relação Indireta
--10%

5%
10%
15%

--10%

20%
5%
8%
10%
15%
27%
8%
10%
27%
52%

15%
--5%
10%
20%
-5%
20%
35%
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Especialização, superior ou igual a 360h
Mestrado
Doutorado

E

27%
52%
75%

20%
35%
50%

*Curso Reconhecido pelo MEC - Fonte: Lei nº 11.784/08. Disponível em http://www.planalto.gov.br
Vale ressaltar que se o certificado for relativo ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando excederem a
exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerado, para efeito de
pagamento do Incentivo à Qualificação, como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente
organizacional.
8.

O que é Ambiente Organizacional e qual a relação deste com a carreira do servidor técnico-administrativo?
Ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou
complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de
desenvolvimento de pessoal.
Para mais informações sobre os Ambientes Organizacionais, a descrição das atividades e cursos de educação
formal com relação direta para cada Ambiente, consulte os Anexos II e III do Decreto 5.824/2006.

9.

Quando solicitar o Incentivo à Qualificação?
A qualquer tempo.

10. Como requerer o Incentivo à Qualificação?
Deverá ser aberto um processo no setor de Protocolo do campus em que trabalha, instruído com os seguintes
documentos e informações:
•

Assunto do Processo: Concessão de Incentivo à Qualificação;

•

Cópia autenticada do Certificado do curso (a autenticação deve ser feita em todas as partes do
documento onde constam as informações e poderá ser feita por outro servidor público com o
carimbo “confere com o original” ou, na falta deste, escrito a próprio punho pelo servidor
autenticador, e deverá ser assinado e carimbado ou com o nome por extenso, cargo e matrícula
SIAPE do servidor que autenticou).

•

Documento de ambiente organizacional. Se ainda não possui o referido cadastro acesse o site
www.ifpb.edu.br, e procure na busca o link “Ambiente Organizacional”, ou entre em contato com a
Coordenação de Gestão de Pessoas do seu campus, ou com este Departamento, através do telefone:
3208-3020.

Para a análise, é INDISPENSÁVEL que no certificado esteja definida a área do conhecimento a que o curso
pertence. Caso não esteja explicitada, o requerente deverá pedir à Instituição certificadora declaração que
informe a que área do conhecimento o curso ministrado pela mesma pertence.
Este processo deve ser encaminhado à Coordenação de Gestão de Pessoas do campus do requerente, para
análise, emissão de parecer e envio ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, que ratificará a
concessão do benefício, se o pedido estiver de acordo com o cumprimento dos requisitos de concessão.
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11. Terminei meu curso superior ou de pós-graduação, mas o meu diploma/certificado não foi confeccionado
ainda. Posso requerer o Incentivo?
Sim. Neste caso, você deverá trazer uma certidão de conclusão do curso, ou, na falta desta, seu histórico
escolar e uma declaração da Instituição que ministrou o curso, assinada pelo coordenador, com as seguintes
informações:
•
•
•
•

não há pendências com a coordenação do curso;
foi entregue a versão final do seu trabalho de conclusão;
que o/a requerente faz jus ao título em questão (especificando o título de bacharel, licenciado,
tecnólogo, especialista, mestre ou doutor); e
que seu certificado está em fase de expedição, aguardando apenas os trâmites legais para confecção
e entrega.

12. Os cursos de Tecnologia são validados para fins de Incentivo à Qualificação?
Conforme Resolução 01/2010 da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC publicada no Diário
Oficial da União de 20 de outubro de 2010, fica estabelecido:
[...] Art.7º São equivalentes os cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas), de tecnólogos e
seqüenciais [...]
Portanto, fica estabelecido que os servidores que apresentarem cursos de tecnologia para fins de Incentivo à
Qualificação, perceberão o mesmo percentual dos cursos de graduação (Lei 11.091/2005).

13. Existe algum critério para aceitação dos certificados de cursos de especialização?
Sim. Os certificados devem estar de acordo com ao disposto na Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de
2007.
14. Os cursos de MBA são aceitos para concessão do Incentivo à Qualificação?
Existem cursos denominados MBA que são cursos de aperfeiçoamento e outros que são cursos de
especialização latu sensu. Para a concessão do benefício de Incentivo à Qualificação, só são aceitos os do
segundo tipo. Dessa forma, os cursos denominados MBA serão aceitos, desde que atendam ao disposto na
Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 2007 e mencionem expressamente que o aluno faz jus ao título
de especialista na área do curso. Caso seu certificado não possua esta informação, solicite declaração da
Instituição ministrante e anexe ao processo.
15. Os percentuais de Incentivo à Qualificação são acumuláveis?
Não. Só é concedido o percentual referente ao título mais alto que o servidor possua.
16. Uma vez concedido, o Incentivo à Qualificação estará incorporado à minha remuneração?
Sim. Os percentuais do Incentivo à Qualificação, uma vez implantados, não serão retirados, nem reduzidos, e
serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.
17. Onde posso ter mais informações sobre a Legislação e o Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE)?

•

Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos cargos
técnico-administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, e dá outras providências. Disponível em:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
•

Decreto 5.824, de 29 de junho de 2006 – Estabelece os procedimentos para a concessão do Incentivo
à Qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos servidores
integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei
n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005. (Ambiente Organizacional) Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm

•

Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006 – Estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, instituído pela Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5825.htm

•

Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008 – Dispõe, dentre outros assuntos sobre a reestruturação do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm

•

Resolução CNE/CES 01/2007 MEC – Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pósgraduação latu sensu, em nível de especialização. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf

•

Resolução 01/2010 da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC. Orienta os Órgãos de
Gestão de Pessoas em relação a operacionalizarão da concessão da Progressão por Capacitação
Profissional e Incentivo à Qualificação. Disponível em:
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=43&data=20/10/2010

