
 
 

 

PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1. Definição 

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 ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado 

o interstício de 18 (dezoito) meses. 

 

2. Requisitos Básicos 

I. No caso de recém-admitido, ter completado 18 (dezoito) meses de efetivo exercício 

para obter a primeira progressão funcional. Para as demais progressões, interstício de 18 

(dezoito) meses entre a progressão e a imediatamente subsequente. 

 

II. Certificado de participação em cursos de capacitação ou em disciplinas isoladas, 

compatíveis com o cargo ocupado e com o ambiente organizacional, com carga horária 

mínima exigida, conforme tabela abaixo: 

 

Fonte: Anexo III da Lei nº 11.091/2005. 

 

 

NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

      NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 

CAPACITAÇÃO 

A 

 

I Exigência mínima do Cargo 

II 20 horas 

III 40 horas 

IV 60 horas 

B 

 

I Exigência mínima do Cargo 

II 40 horas 

III 60 horas 

IV 90 horas 

C 

I Exigência mínima do Cargo 

II 60 horas 

III 90 horas 

IV 120 horas 

D 

I Exigência mínima do Cargo 

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

E 

I Exigência mínima do Cargo 

II 120 horas 

III 150 horas 

IV 

Aperfeiçoamento ou curso de 

capacitação superior a 

180 horas 



 

3. Quais cursos são válidos para Progressão por Capacitação? 

O curso apresentado deve ter relação com o ambiente e o cargo ocupado pelo servidor. A 

Portaria nº 09/2006/MEC, define os cursos que guardam relação direta com á área de 

atuação do servidor.  

 

 

4. É possível somar carga horária de cursos realizados? 

Sim, é possível. A Lei 12.772/12, em seu artigo 41, prevê a somatória de carga horária 

dos cursos realizados, desde que tenha no mínimo a carga horária de 20 horas. 

Mas fique atento! Os cursos deverão ser feitos durante a permanência do servidor no nível 

de capacitação em que se encontra, não sendo aceitos cursos com data anterior à última 

progressão. Além disso, é possível utilizar a carga horária excedente de uma progressão 

para outra. 

 

Exemplo: 

 

Servidor do cargo Assistente em Administração - classe D – solicita progressão por 

capacitação do nível de capacitação I para o II; 

 

Carga horária mínima exigida 90 horas 

 

Certificados em cursos de capacitação cujas cargas horárias são: 30h+50h+30h= 110h; 

 

Carga horária excedente 20h – poderá ser utilizada somente para a próxima 

progressão. 

 

8. Quando dar entrada no processo de progressão por capacitação? 

Caso o interessado já possua a carga horária exigida para a progressão antes de completar 

os 18 meses, o prazo máximo de antecedência é de 40 dias da data do cumprimento do 

interstício. Após o interstício não há prazo. 

 

9. Fluxo 

 

10. Formulário de solicitação 

Formulário de Progressão por Capacitação Profissional 

Passo Setor Procedimento 

1 DDP 

Por solicitação do servidor monta processo contendo: 

- Requerimento assinado e datado; 

- Cópia autenticada do(s) certificado(s); 

Analisa e encaminha portaria de concessão; 

2 Reitoria Confere e assina a portaria de concessão; 

3 DDP Inclui no sistema de pagamento e cadastro do servidor; 

4 DAP Calcula pagamento retroativo (caso necessário) e devolve à DDP 

5 DDP Arquiva o processo. 



 

11. Previsão legal 

 Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 

 Decreto 5.824, de 29 de junho de 2006 

 Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006 

 Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008 

 Portaria nº 39/2011 do MEC 

 


