
UFSJ 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

"- DE SÃO JOÃO DEI-REI 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

NOTA DE ORIENTAÇÃO 001/2017/PROGP/NOPES 
APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO PARA ADMISSÃO/ DESENVOLVIMENTO/ 

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO E INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA UFSJ 

1. Exposição de motivos 

a) A Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que disciplina a carreira de servidores técnico-
administrativos em educação, dispõe em seu art. 90  que o ingresso nos cargos da carreira far-se-á no 
primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, observados os requisitos da lei. 

b) O desenvolvimento na carreira de servidores técnico-administrativos se dá por meio de 
Progressão por Mérito ou Progressão por Capacitação. Essa última ocorre, dentre outros requisitos e 
conforme §1° do art. 10 da Lei n° 11.091/2005, mediante apresentação pelo servidor de certificação 
em Programa de capacitação compatível com o cargo ocupado e o ambiente organizacional. 

c) Aos servidores técnico-administrativos também pode ser concedido Incentivo à Qualificação, nos 
termos do art. 11 da Lei n° 11.091/2005, quando possuírem certificado, diploma ou titulação que 
exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular. 

d) A Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que versa sobre a carreira de servidores do 
Magistério Superior Federal, define no art. 8° as regras para ingresso na carreira, que requer, 
preferencialmente, a titulação de doutor. 

e) O desenvolvimento na carreira do Magistério Federal se dá por meio de progressão funcional e 
promoção, conforme art. 12 da Lei n° 12.772/2012. Para a promoção às classes D e E, um dos 
requisitos é a apresentação de título de doutor. Além disso, os docentes aprovados no estágio 
probatório do respectivo cargo que atenderem requisitos de titulação farão jus a um processo de 
aceleração da promoção, conforme disposto no art. 13 da Lei n° 12.772/2012. 

f) Os servidores da carreira de Magistério Superior Federal têm direito a percepção de Retribuição 
por Titulação, nos termos do art. 17 da Lei n° 12.772/2012, em conformidade com a classe, nível e 
titulação comprovada. 

g) As regras de remuneração para ingresso e retribuição por titulação para os professores 
substitutos, temporários e visitantes equiparam-se à carreira do Magistério Superior, conforme art. 
7° da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

h) A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação 
nacional, preceitua em seu art. 48 que a comprovação da formação/titulação nos níveis do ensino 
superior ocorre por meio de diploma. Já os cursos de educação profissional de nível médio, 
possibilitam a obtenção de certificado, nos termos do art. 36-D. 

i) A Resolução n° 1, de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, estabelece em seu 
art. 7° que o certificado é o documento que comprova a conclusão de curso de pós-graduação lato 
sensu. 
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f) O Oficio Circular n° 818/2016-MP, de 09 de dezembro de 2016, com base no Acórdão n° 
11.374/2016-TCU-28  Câmara, comunica que a Retribuição por Titulação somente será devida ao 
servidor se houver a apresentação de diploma de conclusão do curso pelo interessado. 

g) O oficio circular n° 3/2017/GAB/SAA/SAA-MEC, de 07 de abril de 2017, comunica que o 
Oficio Circular n° 8/2014-MEC/SE/SAA, de 22 de setembro de 2014, torna-se revogado em virtude 
do conteúdo do oficio e acórdão citados na alínea "f". O ofício que foi revogado, flexibilizava para 
os casos de admissão e desenvolvimento na carreira de técnico-administrativos e docentes a 
apresentação de ata de defesa sem ressalvas. 

2. Conclusão 
Diante de todo o exposto, a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas revoga a Nota de 
Orientação 001/2014/PROGP/DIDEP/SESED, de 13 de novembro de 2014, e estabelece que: 

1. a partir de 09 de dezembro de 2016, a concessão de Retribuição por Titulação está condicionada à 
apresentação de diploma ou certificado correspondente à titulação obtida. 

2. a partir de 07 de abril de 2017, a admissão de servidores técnico-administrativos, docentes, 
professores substitutos, temporários ou visitantes está condicionada à apresentação de diploma ou 
certificado correspondente à titulação do candidato e conforme exigência do respectivo edital de 
seleção. 

3. a partir de 07 de abril de 2017, a concessão de Incentivo à Qualificação e Progressão por 
Capacitação aos servidores técnico-administrativos, está condicionada à apresentação do diploma 
ou certificado correspondente à titulação adquirida ou ao curso de capacitação realizado. 

4. a partir de 07 de abril de 2017, a concessão aos docentes de Aceleração de Promoção e de 
Promoção às classes D e E, está condicionada à apresentação do diploma correspondente à titulação 
adquirida. 

Ressalta-se que a comprovação de titulação listada nos itens de 1 a 4 é apenas um requisito para 
admissão e desenvolvimento nas carreiras, para retribuição por titulação e para incentivo à 
qualificação. Portanto, a referida comprovação não isenta ao interessado em cumprir os demais 
requisitos exigidos em cada caso. 

Ressalta-se ainda que o diploma estrangeiro somente será aceito quando devidamente validado no 
Brasil, conforme normas e regulamentos vigentes. 

São João dei-Rei, 24 de abril de 2017 

Cristiane Ap. ect• . da Silva 
Chefe do Setor de Normas e Orientação Técnica de Pessoal 

Gejtiice moc coa 
Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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