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FORMULÁRIO – INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS: 
 

1.Nome:________________________________________________________________________________ 

2.Ramal:________3.Celular:_______________4.E-mail:_________________________________________ 

5.Matrícula SIAPE :_______________________6.Cargo:_______________________________________ 

7.Lotação:______________________________________________________________________________ 

8. Nível de Classificação: (   ) A  (   ) B   (   ) C  (   ) D  (  ) E         Nível de Capacitação: (   ) I   (   ) II   (   ) III   (   ) IV 

 
 

II - REQUER INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 
 (   ) Concessão do Incentivo  

- Curso de formação maior que a exigência para o ingresso 

no cargo.  

(   ) Alteração de Percentual 

- Curso de maior formação que a apresentação anteriormente 

exigida para o cargo ( item 3.6.1 da NS nº 574/2006) ou percebe 

correlação indireta e apresenta novo curso de correlação direta com 

o ambiente do trabalho (item 4.2 a N.S 574/2006).  

[] 

 

III - INFORMAÇÕES DO CURSO  
 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

Instituição________________________________________________________________________________ 

 

Nível: (   ) Médio (     ) Graduação   (    ) Especialização   (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

 

 Linha de pesquisa ( em caso de mestrado/doutorado):_____________________________________________ 

 

Titulo da monografia ou dissertação:___________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Em, _____/_____/______ 

 

 

_______________________________________ 

                                                              (Assinatura do requerente) 
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Instruções para abrir processo: 

 
1-Preencher e assinar este formulário; 

2 - Anexar a cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso. No caso de declaração ou certificado anexar 

também o histórico escolar do curso. A autenticação do documento poderá ser feita por servidor público devidamente identificado, 

inclusive no verso do documento, se houver informações; 

 

OBS: Em caso de solicitação de Incentivo à Qualificação relativo a curso de mestrado ou doutorado, devem ser anexados 

documentos que comprovem a conclusão do curso: ata de defesa, declaração de conclusão e histórico escolar. 

 

 

(*) Anexo XVII (b) da Lei 12.772 

 

 

 

 

Termo de Compromisso 

(Deve ser assinado somente quando o documento encaminhado não for de caráter definitivo) 

 

Estou ciente de que devo apresentar o diploma ou certificado de conclusão do curso no prazo de 12 (doze) 

meses, contados da data de concessão do incentivo e devolução de valores percebidos. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do servidor 

 

 


