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TTiittuullaaççããoo  
 

 
AApprreesseennttaaççããoo  

 
• Quadro Geral e Saúde – Lei 12.985, de 29 de junho de 2007; 

• Guarda Municipal – Lei 12.986, de 29 de junho de 2007; 

• Magistério – Lei 12.987, de 29 de junho de 2007; 

• Orquestra Sinfônica – Lei 12.989, de 29 de junho de 2007. 

 

CCoonncceeiittoo  
 

Título: certificados e/ou diplomas obtidos no sistema regular de ensino, quando 

da conclusão de Ensino Médio, Técnico, Superior, Especialização, Residência 

Médica, Mestrado e Doutorado. 

Capacitação: cursos livres não regulamentados pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e Ministério da Educação (MEC). 

 

FFiinnaalliiddaaddeess  
 

Os títulos e cursos de capacitação podem ser utilizados para pontuação dentro da 

Avaliação Periódica de Desempenho e/ou para a Progressão Vertical, de acordo 

com cada Lei. 

 

Previsão de títulos para Progressão Vertical dos Quadros: 

• Geral e Saúde; 

• Magistério; 

• Guarda Municipal. 

 

Previsão de títulos para Avaliação Periódica de Desempenho dos Quadros: 

• Geral e Saúde; 

• Magistério; 

• Orquestra Sinfônica. 

 

PPrrooggrreessssããoo  VVeerrttiiccaall  ––  QQuuaaddrroo  GGeerraall  ee  SSaaúúddee  
 

• Grupos A, B e C: 

 Progressão para o Nível 2: curso de capacitação de 120 horas, podendo 

ser obtido através da somatória de cursos de no mínimo 40 horas. 
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 Progressão para o Nível 3: Ensino Médio ou Equivalente. 

 

• Grupos D e E: 

  Progressão para o Nível 2:  

Curso de Educação Profissional em Nível Técnico; 

Curso de capacitação de 240 horas, podendo ser obtido através da somatória 

de cursos de no mínimo 60 horas. 

  Progressão para o Nível 3: curso de Nível Superior. 

 

• Grupo F: 

  Progressão para o Nível 2: curso de capacitação de 360 horas, podendo 

ser obtido através da somatória de cursos de no mínimo 60 horas. 

  Progressão para o Nível 3: curso de Nível Superior. 

 

• Grupos G, H, I, J e K: 

  Progressão para o nível 2:  

Um curso de pós-graduação lato sensu com título de Especialização; 

Curso de Capacitação de 360 horas, podendo ser obtido através da somatória 

de cursos de no mínimo 180 horas. 

 Progressão para o nível 3:  

Um curso de pós-graduação stricto sensu com título de Mestre; 

Dois cursos de pós graduação lato sensu com título de Especialização; 

Curso de Capacitação de 720 horas, podendo ser obtido através da somatória 

de cursos de no mínimo 180 horas. 

 Progressão para o nível 4:  
Um curso de Pós Graduação stricto sensu com título de Doutor; 

Três Cursos de pós graduação lato sensu com título de Especialização; 

Curso de Capacitação de 1.080 horas, podendo ser obtido através da somatória 

de cursos de no mínimo 180 horas.  

 

PPrrooggrreessssããoo  VVeerrttiiccaall  ––  MMaaggiissttéérriioo  
 

Progressão para o Nível 2 do Grupo D-A: licenciatura curta; 

Progressão para o Nível 3 do Grupo D-A: licenciatura plena em Pedagogia 

ou Normal Superior; 

Progressão para o Nível 4 do Grupo D-A e Nível 2 dos demais grupos: curso 

de pós-graduação lato sensu com título de especialização; 

Progressão para o Nível 5 do Grupo D-A e Nível 3 dos demais grupos: curso 

de pós-graduação stricto sensu com título de mestrado em educação ou área 

de conhecimento correlata ao desempenho de suas atribuições, com defesa e 

aprovação de dissertação; 

Progressão para o nível 6 do Grupo D-A e Nível 4 dos demais grupos: curso 

de pós-graduação stricto sensu com título de doutorado em educação ou área 

de conhecimento correlata ao desempenho de suas atribuições, com defesa e 

aprovação de tese. 
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PPrrooggrreessssããoo  VVeerrttiiccaall  ––  GGuuaarrddaa  MMuunniicciippaall  
 

Curso de Ensino Superior em qualquer área  

 

(alteração realizada pela Lei nº 14.810, de 12 de maio de 2014, publicada no 

Diário Oficial do Município de 13/05/2014). 

 

 

AAvvaalliiaaççããoo  PPeerriióóddiiccaa  ddee  DDeesseemmppeennhhoo  
 

Congressos e Cursos de Capacitação somarão pontos no quesito Evolução da 

Qualificação, da Avaliação Periódica de Desempenho dos servidores do Quadro 

Geral, Saúde, Magistério e Orquestra. 

 

Os Congressos e Cursos de Capacitação devem seguir os seguintes parâmetros: 

I – Ser previamente validado pela Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, 

através da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor; 

II – Possuir carga horária de, no mínimo 20 horas, com exceção dos de 

Informática e Congresso;  

III – Ter estrita compatibilidade com o cargo e com as áreas onde seja possível 

sua atuação como titular; 

IV – Deve ser utilizado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado da data do 

certificado de conclusão até a data dos efeitos financeiros da progressão. 

 

EExxeemmpplloo  ddee  ppeerrííooddoo  ddee  vvaalliiddaaddee  ddee  ccuurrssooss  ddee  

ccaappaacciittaaççããoo  
 

Conclusão entre março/2007 e fevereiro/2008: Válido até a progressão em 

março/2012; 

 

Conclusão entre março/2008 e fevereiro/2009: Válido até a progressão em 

março/2013 ou se for utilizado antes; 

 

Conclusão entre março/2009 e fevereiro/2010: Válido até a progressão em 

março/2014 ou se for utilizado antes; 

 

Conclusão entre março/2010 e fevereiro/2011: Válido até a progressão em 

março/2015 ou se for utilizado antes. 
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TTaabbeellaa  ddee  ppoonnttuuaaççããoo  ddaass  ccaappaacciittaaççõõeess  
 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO    NOTA 

CURSO DE 64 HORAS À 72 HORAS      5,00 

CURSO DE 56 HORAS À 63 HORAS      4,38 

CURSO DE 48 HORAS À 55 HORAS      3,75 

CURSO DE 40 HORAS À 47 HORAS      3,13 

CURSO DE 32 HORAS À 39 HORAS      2,50 

CURSO DE 20 HORAS À 31 HORAS      1,88 

CURSOS DE INFORMÁT. AVANÇADO     1,25 

CURSOS DE INFORMÁT. BÁSICO      0,63 

CONGRESSO INTERNACIONAL      0,63 

CONGRESSO NACIONAL       0,38 

 

EExxeemmpplloo  ddee  ssoommaattóórriiaa  ddee  ppoonnttuuaaççããoo  
 

• 01 Congresso Nacional: 0,38 

• 01 Curso de Informática Avançado: 1,25 

• 02 Cursos de capacitação, com as seguintes cargas horárias:  

– 20,00 horas; 

– 25,00 horas. 

– Cursos de capacitação (45,00 horas – 20,00 + 25,00): 3,13 

 

Pontuação Total: 0,38 + 1,25 + 3,13 = 4,76. 

 

IInnffoorrmmaaççõõeess  IImmppoorrttaanntteess  
 

Todas as cópias devem ser autenticadas em cartório, exceto nos seguintes casos: 

• Cursos de capacitação da Administração Municipal que tenha assinatura 

digital; 

• Cursos de capacitação realizados à distância e que tenham o certificado 

emitido via site. Neste caso, deverá entregar documento comprobatório de que a 

emissão do certificado é efetuado por meio eletrônico, informando o endereço do 

site da Instituição. 

Para os diplomas de Ensino Técnico, Graduação, Mestrado e Doutorado, devem 

conter o registro do curso. 

O histórico escolar deve ser apresentado em todos os casos, exceto para 

capacitações, Residência Médica, Título de Especialista e Congresso. 

Não poderá somar títulos de Mestrado com especialização ou com capacitação, 

bem como somar especialização com capacitação. 
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Período de entrega de títulos para avaliação de desempenho do quadro geral 

e saúde, magistério e orquestra sinfônica e progressão vertical do quadro 

geral e saúde: Até 31 de março do ano da avaliação. 

Período de entrega de títulos para progressão vertical do magistério: Até 31 

de dezembro do ano anterior à Progressão Vertical. 

Somente serão validados para progressão os títulos que não forem considerados 

como requisito de ingresso ou inerentes a atribuição do cargo. 

Somente serão validados para fins de progressão os títulos que tenham estrita 

compatibilidade com o cargo do servidor e com as áreas onde seja possível sua 

atuação como titular (Anexo Único da Resolução 01/2012), exceto título de 

Ensino Superior para os cargos de nível médio situados nos grupos D e E. 

A somatória de cursos de capacitação com carga horária inferior à 20 horas 

somente poderá ser realizada caso o curso tenha concluído antes de 01/04/2012. 

Os títulos, cursos de capacitação e congressos internacionais devem possuir 

tradução juramentada. 

Fórum, Encontro, Seminário, Palestra, Colóquio, Conclave, Workshop, Simpósio, 

Participação, Semana, Jornada, Mostra, Mesa Redonda, Conferência, Vivência, 

Evento, Comemoração, Parabenização, Apresentação de Trabalho, Tutoria, 

Grupo de Trabalho, Oficia e outros que não estejam configurados como cursos 

não serão analisados. 

No Congresso, onde é possível escolher as atividades a serem desenvolvidas ou 

ministradas, o certificado será considerado como participação no mesmo. No caso 

de certificados diferentes referentes aos eventos do mesmo congresso, todos serão 

considerados como sendo um único congresso. 

Não será considerado título de estágio e certificados de estudos realizados sob o 

Regime de Estudante Especial. 

Informática Básica: Editor de Texto, Elaboração de Planilha, Internet Básico, 

Informática Básica. 

Informática Avançado: Apresentação de Slides, Informática Avançado, cursos 

de Programação, Banco de Dados, Desenhos Técnicos, Análise de Sistema e 

Design. 

 

LLiissttaaggeemm  ddee  DDooccuummeennttooss  
  

Ensino Médio: cópia autenticada do certificado e do histórico escolar; 

Ensino Técnico: cópia autenticada do diploma registrado e do histórico escolar; 

Graduação realizada no Brasil: cópia autenticada do diploma registrado e do 

histórico escolar; 

Graduação realizada no exterior: cópia autenticada do diploma reconhecido e 

registrado por universidade brasileira, do histórico escolar ou programa do curso 

e da tradução juramentada dos documentos; 

Especialização realizada no Brasil: cópia autenticada do certificado registrado e 

do histórico escolar; 

Especialização realizada no Exterior: cópia autenticada do certificado, do 
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histórico escolar ou programa do curso e da tradução juramentada dos 

documentos; 

Mestrado ou Doutorado realizado no Brasil: cópia autenticada do diploma 

registrado e do histórico escolar; 

Mestrado ou Doutorado realizado no Exterior: cópia autenticada do diploma 

reconhecido e registrado por universidade brasileira, do histórico escolar ou 

programa do curso e da tradução juramentada dos documentos; 

Títulos de Aprimoramento Profissional – PAP: cópia autenticada do 

certificado e do histórico escolar ou programa do curso; 

Títulos de Residência Médica: cópia autenticada do certificado; 

Títulos de Especialista da Associação Médica Brasileira: cópia autenticada do 

certificado; 

Título de Especialização Profissional, oferecido na forma de convênio com 

Ordens, Sociedades Nacionais ou Conselhos: cópia autenticada do certificado e 

do histórico escolar; 

Congresso e cursos de Informática Básico e Avançado realizados no Brasil: 

cópia autenticada do certificado; 

Congresso e cursos de Informática Básico e Avançado realizados no 

Exterior: cópia autenticada do certificado, do histórico escolar ou programa do 

curso e da tradução juramentada dos documentos; 

Cursos de Capacitação realizados no Brasil: cópia autenticada do certificado 

com carga horária; 

Cursos de Capacitação realizados no Exterior: cópia autenticada do certificado 

com carga horária, do histórico escolar ou programa do curso e da tradução 

juramentada dos documentos. 
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LLeeggiissllaaççããoo  VViiggeennttee  
  

• Lei 12.985, de 29 de junho de 2007; 

• Lei 12.986, de 29 de junho de 2007; 

• Lei 12.987, de 29 de junho de 2007; 

• Lei 12.989, de 29 de junho de 2007; 

• Decreto 16.779, de 21 de setembro de 2009; 

• Decreto 17.074, de 19 de maio de 2010; 

• Decreto 17.794, de 05 de dezembro de 2012; 

• Resolução 03/08, de 29 de novembro de 2008; 

• Resolução 01/2012, de 12 de janeiro de 2012. 

 


