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DESCRIÇÃO 

É a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da 
obtenção pelo servidor de certificação em Programa de 
ocupado, atividade exercida, 
respeitando o interstício de 18

PÚBLICO ALVO  

• Servidores Técnico-

REQUISITOS BÁSICOS 

O servidor deverá ter completado 
capacitação (ou admissão, no caso da primeira progressão) e ter realizado
compatíveis com seu cargo
atenda ao mínimo legal exigido conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

A 

B 

C 

D 
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PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO  

É a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da 
obtenção pelo servidor de certificação em Programa de Capacitação, compatível com o cargo 

atividade exercida, ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, 
respeitando o interstício de 18 (dezoito) meses. 

-Administrativos em Educação ativos 

completado o interstício de 18 (dezoito) meses desde a 
(ou admissão, no caso da primeira progressão) e ter realizado

compatíveis com seu cargo, atividades exercidas e ambiente organizacio
atenda ao mínimo legal exigido conforme tabela abaixo: 

NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO 

CARGA HORÁRIA

I Exigência mínima do Cargo

II 20 horas

III 40 horas

IV 60 horas

I Exigência mínima do Cargo

II 40 horas

III 60 horas

IV 90 horas

I Exigência mínima do Cargo

II 60 horas

III 90 horas

IV 120 horas

I Exigência mínima do Cargo

II 90 horas
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É a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da 
, compatível com o cargo 

ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, 

meses desde a sua última 
(ou admissão, no caso da primeira progressão) e ter realizado cursos de capacitação 

e ambiente organizacional, cuja carga horária 

HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

Exigência mínima do Cargo 

20 horas 

40 horas 

60 horas 

Exigência mínima do Cargo 

40 horas 

60 horas 

90 horas 

Exigência mínima do Cargo 

60 horas 

90 horas 

120 horas 

Exigência mínima do Cargo 

90 horas 
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NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

E 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1. FORNECIDA PELO I

− RAP (Assinado pelo 
− Formulário de atividades do Ambiente Organizacional

chefia, dispensada
− Certificado(s) original

FLUXO  

Requerimento: Departamento de Pessoal

Passo Seção/Divisão/Ator
1 Requerente 

2 DP 

3 DVDE 

4 DP 

 
Obs¹.: Os documentos apresentados serão digitalizados para a autuação do processo no SEI 
Eletrônico de Informações –
interessado. 
Obs².: O andamento do processo poderá ser acompanhado em: 
 
OBSERVAÇÕES 
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NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO 

CARGA HORÁRIA

III 120 horas

IV 150 horas

I Exigência mínima do Cargo

II 120 horas

III 150 horas

IV Aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou 
superior a 180 h

ECESSÁRIA 

INTERESSADO 

Assinado pelo interessado, dispensada assinatura da chefia e da direção)
Formulário de atividades do Ambiente Organizacional (Assinado pelo interessado

, dispensada assinatura da direção); 
original(is) do(s) curso(s); 

Departamento de Pessoal da Unidade 

Seção/Divisão/Ator Procedimento 
Dirige-se ao Departamento de Pessoal com a 
documentação e formulários assinados;
Autua o processo no SEI e encaminha à Divisão de 
Desenvolvimento (PR4/CPP/DVDE); 
Analisa o amparo legal, registra os cursos e a progressão 
no assentamento funcional do servidor
progressão no BUFRJ e encaminha
departamento pessoal da unidade; 
Convoca o servidor para tomar ciência e arquiva o 
processo (UNIDADE/SEARQ). 

apresentados serão digitalizados para a autuação do processo no SEI 
– pelo departamento de pessoal da unidade do servidor e devolvidos ao 

.: O andamento do processo poderá ser acompanhado em: http://sei.ufrj.br/pesquisa
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HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

120 horas 

150 horas 

Exigência mínima do Cargo 

120 horas 

150 horas 

Aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou 
superior a 180 h 

interessado, dispensada assinatura da chefia e da direção); 
(Assinado pelo interessado e 

se ao Departamento de Pessoal com a 
documentação e formulários assinados; 

e encaminha à Divisão de 
 
cursos e a progressão 

no assentamento funcional do servidor, publica a 
e encaminha o processo ao 

onvoca o servidor para tomar ciência e arquiva o 

apresentados serão digitalizados para a autuação do processo no SEI - Sistema 
pelo departamento de pessoal da unidade do servidor e devolvidos ao 

http://sei.ufrj.br/pesquisa 
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Processo 

A Progressão será concedida, 
parte da unidade de origem ou do servidor requerente
na PR4 ou subsequente

Documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos e assinados pelo servidor.

Valores retroativos, quando houver, serão pagos automaticamente na folha seguinte ao da 
implantação da progressão em sistema.

Em caso de indeferimento ou ausência de documento necessário o processo será devolvido 
a unidade para ciência ou complementação pelo interessado em qualquer etapa.

Curso 

Os cursos de capacitação realizados pelo servidor
atividade e ambiente organizacional 

Os cursos realizados pelo servidor deverão ter sido concluídos após a sua admissão e a 
vigência da Lei 11.091/

É permitido o somatório de cargas horá
permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a 
exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de 
cursos com carga horária inferi

Caso o somatório dos cursos ultrapasse a carga horária necessária, as horas excedentes 
poderão ser aproveitadas 
horária suficiente para a terceira progressão
gerarem horas excedentes deverão ser apresentados no processo 
excedente, para que sejam 

Quando utilizado um único certificado, com carga 
(sem somatório), o curso poderá ter sido concluído em qualquer interstício, desde que após 
a admissão do servidor e a vigência da Lei nº 11.091/05

Para os cargos de nível de classificação E é 
isoladas de mestrado e doutorado para a progressão por capacitação

Os certificados dos cursos de capacitação, para serem considerados, devem conter: Nome 
completo do servidor, do curso ou evento e da instituição pro
promotora (exceto quando promovido pela UFRJ)
total do curso (maior ou igual a 20 horas
término no formato dd/mm/aa.

Capacitação 
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concedida, quando não houver qualquer exigência a ser cumprida por 
parte da unidade de origem ou do servidor requerente, no mês de recebimento do processo 

ou subsequente, dependendo dos calendários dos sistemas Sirhu e Siape.

Documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos e assinados pelo servidor.

Valores retroativos, quando houver, serão pagos automaticamente na folha seguinte ao da 
ão da progressão em sistema. 

Em caso de indeferimento ou ausência de documento necessário o processo será devolvido 
a unidade para ciência ou complementação pelo interessado em qualquer etapa.

de capacitação realizados pelo servidor deverão ser compatíveis com 
e ambiente organizacional de atuação. 

Os cursos realizados pelo servidor deverão ter sido concluídos após a sua admissão e a 
vigência da Lei 11.091/05 (12 de janeiro de 2005). 

É permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a 
permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a 
exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de 
cursos com carga horária inferior a 20 (vinte) horas-aula. 

Caso o somatório dos cursos ultrapasse a carga horária necessária, as horas excedentes 
poderão ser aproveitadas apenas na progressão seguinte, ainda que o servidor possua carga 

suficiente para a terceira progressão. Para isso, os certificados dos cursos que 
gerarem horas excedentes deverão ser apresentados no processo do interstício 
excedente, para que sejam registrados no assentamento funcional do servidor

Quando utilizado um único certificado, com carga horária suficiente para a progressão 
(sem somatório), o curso poderá ter sido concluído em qualquer interstício, desde que após 
a admissão do servidor e a vigência da Lei nº 11.091/05 (12 de janeiro de 2005)

Para os cargos de nível de classificação E é permitido o aproveitamento de disciplinas 
isoladas de mestrado e doutorado para a progressão por capacitação

Os certificados dos cursos de capacitação, para serem considerados, devem conter: Nome 
completo do servidor, do curso ou evento e da instituição promotora, CNPJ da instituição 

(exceto quando promovido pela UFRJ), conteúdo programático, carga horária 
total do curso (maior ou igual a 20 horas-aula) e período de realização com data de início e 
término no formato dd/mm/aa. 
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quando não houver qualquer exigência a ser cumprida por 
de recebimento do processo 

, dependendo dos calendários dos sistemas Sirhu e Siape. 

Documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos e assinados pelo servidor. 

Valores retroativos, quando houver, serão pagos automaticamente na folha seguinte ao da 

Em caso de indeferimento ou ausência de documento necessário o processo será devolvido 
a unidade para ciência ou complementação pelo interessado em qualquer etapa. 

ser compatíveis com seu cargo, 

Os cursos realizados pelo servidor deverão ter sido concluídos após a sua admissão e a 

rias de cursos realizados pelo servidor durante a 
permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a 
exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de 

Caso o somatório dos cursos ultrapasse a carga horária necessária, as horas excedentes 
que o servidor possua carga 

os certificados dos cursos que 
do interstício que gerar o 

registrados no assentamento funcional do servidor. 

horária suficiente para a progressão 
(sem somatório), o curso poderá ter sido concluído em qualquer interstício, desde que após 

(12 de janeiro de 2005). 

o aproveitamento de disciplinas 
isoladas de mestrado e doutorado para a progressão por capacitação. 

Os certificados dos cursos de capacitação, para serem considerados, devem conter: Nome 
motora, CNPJ da instituição 

, conteúdo programático, carga horária 
aula) e período de realização com data de início e 
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Os cargos da carreira dos 
níveis de capacitação, que vão de I a IV, e se alteram na medida em que o servidor obtém 
progressão por capacitação.

Entre cada progressão por capacitação o servidor d
compreendido entre a última progressão
efetivo exercício. No caso da primeira progressão, conta
admissão. 

A progressão terá sua 
interessado, a data do fim do interstício e a da conclusão dos cursos, sendo considerada a 
que ocorrer por último.

Os efeitos financeiros terão início na data d
 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

Central Atendimento de Pessoal
atendimento.pessoal.ufrj.br 

Departamento Pessoal 
Verificar contatos em sua unidade

Divisão de Desenvolvimento
desenvolvimento@pr4.ufrj.br

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Art. 10 e anexo III da lei Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005
Art. 41 e 43 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
Art. 12 e 15 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008
Art. 2 e 3 do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006
Anexo II Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006
Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006
Portaria do MEC nº 9 de 29 de junho de 2006
Portaria do MEC nº 39/11 (disciplinas isoladas de Mestrado e Doutorado)
Resolução do MEC nº 1, de 11/02/2011 (aproveitamento das disciplinas isoladas de Mestrado e 
Doutorado) 
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carreira dos servidores técnico-administrativos são
níveis de capacitação, que vão de I a IV, e se alteram na medida em que o servidor obtém 
progressão por capacitação. 

Entre cada progressão por capacitação o servidor deverá cumpri
compreendido entre a última progressão por capacitação e a próxima

No caso da primeira progressão, conta-se os 18 meses a partir da data de 

A progressão terá sua data de exercício definida observando-se a data de requerimento do 
interessado, a data do fim do interstício e a da conclusão dos cursos, sendo considerada a 
que ocorrer por último. 

Os efeitos financeiros terão início na data de exercício da progressão.

ESPONSÁVEL (PARA TIRAR DÚVIDAS ) 

Central Atendimento de Pessoal 
tendimento.pessoal.ufrj.br (Ticket) // Tel.: 3938-9676 

Verificar contatos em sua unidade 

Divisão de Desenvolvimento 
desenvolvimento@pr4.ufrj.br 

 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990  
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 

Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (somatório da carga horária)
Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 (disciplinas de Mestrado e Doutorado)

Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (conceito de ação de capacitação)
, de 29 de junho de 2006 (ambientes organizacionais)

Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006 (elaboração do PDI)  
Portaria do MEC nº 9 de 29 de junho de 2006 (relação de cursos e ambientes organizacionais)
Portaria do MEC nº 39/11 (disciplinas isoladas de Mestrado e Doutorado)

1, de 11/02/2011 (aproveitamento das disciplinas isoladas de Mestrado e 
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são divididos em quatro 
níveis de capacitação, que vão de I a IV, e se alteram na medida em que o servidor obtém 

everá cumprir o interstício (período 
e a próxima) de 18 meses de 

se os 18 meses a partir da data de 

se a data de requerimento do 
interessado, a data do fim do interstício e a da conclusão dos cursos, sendo considerada a 

e exercício da progressão. 

(somatório da carga horária) 
(disciplinas de Mestrado e Doutorado) 
(conceito de ação de capacitação) 

(ambientes organizacionais) 

(relação de cursos e ambientes organizacionais) 
Portaria do MEC nº 39/11 (disciplinas isoladas de Mestrado e Doutorado) 

1, de 11/02/2011 (aproveitamento das disciplinas isoladas de Mestrado e 


