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DECRETO Nº 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 no 11.091, de 12 de janeiro de 
2005. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11, no § 3o do art. 12 e no § 4o do art. 15 da Lei no 
11.091, de 12 de janeiro de 2005, 

 DECRETA: 

Art. 1o  O Incentivo à Qualificação será concedido aos servidores ativos, aos aposentados e aos 
instituidores de pensão com base no que determina a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e no 
estabelecido neste Decreto. 

§ 1o  A implantação do Incentivo à Qualificação dar-se-á com base na relação dos servidores 
habilitados de que trata o art. 20 da Lei no 11.091, de 2005, considerados os títulos obtidos até 28 de 
fevereiro de 2005, que será homologada pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino - IFE. 

§ 2o  Após a implantação, o servidor que atender ao critério de tempo de efetivo exercício no 
cargo, estabelecido no art. 12 da Lei no 11.091, de 2005, poderá requerer a concessão do Incentivo à 
Qualificação, por meio de formulário próprio, ao qual deverá ser anexado o certificado ou diploma de 
educação formal em nível superior ao exigido para ingresso no cargo de que é titular. 

§ 3o  A unidade de gestão de pessoas da IFE deverá certificar se o curso concluído é direta ou 
indiretamente relacionado com o ambiente organizacional de atuação do servidor, no prazo de trinta 
dias após a data de entrada do requerimento devidamente instruído. 

§ 4o  O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor após a publicação do ato de concessão, 
com efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento na IFE. 

§ 5o  No estrito interesse institucional, o servidor poderá ser movimentado para ambiente 
organizacional diferente daquele que ensejou a percepção do Incentivo à Qualificação. 

§ 6o  Caso o servidor considere que a movimentação possa implicar aumento do percentual de 
Incentivo à Qualificação, deverá requerer à unidade de gestão de pessoas, no prazo de trinta dias, a 
contar da data de efetivação da movimentação, a revisão da concessão inicial. 

§ 7o  Na ocorrência da situação prevista no § 6o, a unidade de gestão de pessoas deverá 
pronunciar-se no prazo de trinta dias a partir da data de entrada do requerimento do servidor, sendo 
que, em caso de deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data do ato de 
movimentação. 

§ 8o  Em nenhuma hipótese poderá haver redução do percentual de Incentivo à Qualificação 
percebido pelo servidor. 



§ 9o  Os percentuais para a concessão do Incentivo à Qualificação são os constantes do Anexo 
I. 

Art. 2o  Os ambientes organizacionais de atuação do servidor no âmbito das IFE vinculadas ao 
Ministério da Educação são os estabelecidos no Anexo II. 

Art. 3o  As áreas de conhecimento dos cursos de educação formal diretamente relacionados a 
cada um dos ambientes organizacionais são as constantes do Anexo III. 

Art. 4o  No enquadramento dos servidores ativos, dos aposentados e dos instituidores de 
pensão no nível de capacitação correspondente às certificações apresentadas, deverão ser 
observadas as cargas horárias definidas no Anexo III da Lei no 11.091, de 2005, e a correlação entre 
o conteúdo do curso e as atividades que definem o ambiente organizacional de atuação do servidor. 

§ 1o  A definição dos cursos de capacitação que não sejam de educação formal e que guardem 
relação direta com os ambientes organizacionais será disciplinada em ato do Ministro de Estado da 
Educação. 

§ 2o  O enquadramento no nível de capacitação dar-se-á com base na relação dos servidores 
habilitados de que trata o § 1o do art. 1o. 

Art. 5o  Para efeito do enquadramento no nível de capacitação, serão considerados os 
certificados dos cursos de capacitação obtidos durante o período em que o servidor esteve em 
atividade no serviço público federal até o dia 28 de fevereiro de 2005, nos termos do § 1o do art. 10 
da Lei no 11.091, de 2005. 

§ 1o  Os certificados de capacitação obtidos após o dia 28 de fevereiro de 2005 serão 
considerados para o desenvolvimento do servidor na Carreira, observado o estabelecido nos §§ 1o e 
3o do art. 10 da Lei no 11.091, de 2005. 

§ 2o  Para efeito de concessão da primeira progressão por capacitação aos servidores 
enquadrados nos termos do § 4o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, deverá ser respeitado o 
interstício de dezoito meses contados a partir de 1o de março de 2005. 

§ 3o  Para as demais concessões de progressão por capacitação, deverá ser observado o 
mesmo interstício contado da última progressão concedida ao servidor nos termos do § 1o do art. 10 
da Lei no 11.091, de 2005. 

Art. 6o  O enquadramento dos servidores no nível de capacitação deverá ser objeto de 
homologação pelo colegiado superior da IFE. 

§ 1o  O ato de homologação deverá ser publicado no boletim interno da IFE. 

§ 2o  O servidor terá trinta dias, a partir da publicação do ato de homologação, para interpor 
recurso à Comissão de Enquadramento instituída na forma do art. 19 da Lei no 11.091, de 2005, que 
decidirá no prazo de sessenta dias. 

§ 3o  Indeferido o recurso pela Comissão de Enquadramento, o servidor poderá recorrer ao 
colegiado superior da IFE. 

Art. 7o  Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento no nível de capacitação de que 
trata o art. 5o dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2006 e os da implantação do Incentivo à 
Qualificação de que trata o § 1o do art. 1o, a partir de 1o de julho de 2006. 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
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