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V - NOTIFICAÇÃO
Informamos o INDEFERIMENTO do RECURSO.
Brasília,

de

de 2014.
Responsável da Unidade de Gestão de Pessoas

CIENTE,

(

) CONCORDO COM A ANÁLISE.

Brasília,

de

de 2014.
Assinatura do(a) Servidor(a)

CIENTE,
(

) DISCORDO DA ANÁLISE.

Brasília,

de

de 2014.
Assinatura do(a) Servidor(a)

(QFDPLQKDUD68*(36($3FRQIRUPHGHWHUPLQDRGRDUWGHVWD3RUWDULD

VI – DECISÃO FINAL SUGEP/SEAP
( ) RECURSO INDEFERIDO
( ) RECURSO DEFERIDO
(QFDPLQKHVHSDUDFLrQFLDGRLQWHUHVVDGR
Brasília,
de
de 2014.

Subsecretaria de Gestão de Pessoas/SUGEP/SEAP

CIENTE,
Assinatura do(a) Servidor(a)
PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 16 DE MAIO DE 2014.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
OKHFRQIHUHRDUWLJRLQFLVRV9,,;H;;9,GD/HL2UJkQLFDGR'LVWULWR)HGHUDOHFRQWLGR
QRDUWLJRGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHD*UDWL¿FDomRSRU
Habilitação em Fiscalização e Inspeção – GHFI, da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades
Urbanas do Distrito Federal, RESOLVEM:
$UW$*UDWL¿FDomRSRU+DELOLWDomRHP)LVFDOL]DomRH,QVSHomR±*+),pGHYLGDDRVLQWHJUDQWHV
da carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, quando portaGRUHVGHWtWXORVGLSORPDVRXFHUWL¿FDGRVREWLGRVPHGLDQWHFRQFOXVmRGHFXUVRVGHJUDGXDomR
HVSHFLDOL]DomRFRPFDUJDKRUiULDPtQLPDGHWUH]HQWDVHVHVVHQWDKRUDVHPHVWUDGRUHFRQKHFLGRV
pelo Ministério da Educação.
$*+),GHTXHWUDWDHVWHDUWLJRQmRVHUiFRQFHGLGDTXDQGRRWtWXORRXFHUWL¿FDGRFRQVWLWXLU
requisito para ingresso no cargo ocupado pelo servidor.
$FRQFHVVmRGD*+),QmRpJDUDQWLDDRVHUYLGRUGHVHUORWDGRQDXQLGDGHDTXDOKDMDYLQFXODomRFRPDiUHDGHFRQKHFLPHQWRGRFXUVRDSUHVHQWDGR
$*+),pFRQFHGLGDQDIRUPDHQRVSHUFHQWXDLVSUHYLVWRVQRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD
Lei nº 5.194/2013.
(PQHQKXPDKLSyWHVHRVHUYLGRUSHUFHEHUiFXPXODWLYDPHQWHRYDORUGD*+),UHODWLYRD
mais de um título dentre os previstos em Lei.
eSHUPLWLGRDRVHUYLGRUVXEVWLWXLURWtWXORDSUHVHQWDGRSDUDDFRQFHVVmRGD*+),SRURXWUR
de maior nível de escolaridade.

$UW3DUD¿QVGHVWD3RUWDULD¿FDPHVWDEHOHFLGDVDVVHJXLQWHVGH¿QLo}HV
I - GHFI: parcela remuneratória, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão
HPTXHRVHUYLGRUHVWLYHUSRVLFLRQDGRYLQFXODGRjDSUHVHQWDomRGHGLSORPDRXFHUWL¿FDGRREWLGRV
mediante a conclusão de cursos de graduação, especialização e mestrado;
II - Diploma de Graduação: obtido por meio de cursos de nível superior preparatório para uma
FDUUHLUDDFDGrPLFDRXSUR¿VVLRQDOFRPJUDXGH%DFKDUHO/LFHQFLDGRRX7HFQyORJR
,,,&HUWL¿FDGRGH(VSHFLDOL]DomRREWLGRSRUPHLRGHFXUVRVRIHUHFLGRVSRULQVWLWXLo}HVGHHQVLQR
superior ou por entidades especialmente credenciadas, presencial ou à distância, incluindo-se
nesta categoria os cursos de pós-graduação lato sensu e os cursos designados como MBA (Master
%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ FRPGXUDomRPtQLPDGH WUH]HQWDVHVHVVHQWD KRUDV
IV - Diploma de Mestrado: obtido por meio de curso de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programa de mestrado e defesa de dissertação.
$UW  2V GLSORPDV RX FHUWL¿FDGRV H[SHGLGRV SRU LQVWLWXLo}HV HVWUDQJHLUDV GH HQVLQR VHUmR
DFHLWRVGHVGHTXHGHYLGDPHQWHUHYDOLGDGRVRXUHFRQKHFLGRVHPWHUULWyULRQDFLRQDOQDIRUPD
GDOHJLVODomRHVSHFt¿FD
Art. 4º Nos casos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu a concessão da GHFI estará
condicionada às atribuições contidas no edital normativo do concurso para ingresso no cargo/
especialidade ocupado pelo servidor ou às atualizações destas atribuições publicadas em reguODPHQWRHVSHFt¿FRQRGHFRUUHUGDYLJrQFLDGRVUHVSHFWLYRVDWRVQRUPDWLYRV
Parágrafo único. Os pedidos de concessão de GHFI de que trata o caput, apresentados com data
DQWHULRUjSXEOLFDomRGHVWD3RUWDULDWHUmRHIHLWRV¿QDQFHLURVQRPrVSRVWHULRUDVXDSXEOLFDomR
desde que obedeçam as normas aqui estabelecidas.
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Art. 5º Nos casos de Graduação a concessão da GHFI não obedecerá ao disposto no artigo 4º,
SRGHQGRVHUDSUHVHQWDGRFHUWL¿FDGRRXGLSORPDGHFRQFOXVmRGHTXDOTXHUFXUVRXPDYH]TXHD
VXD¿QDOLGDGHpDDPSOLDomRGHFRQKHFLPHQWRGHIRUPDJHQpULFDHIRUPDomRFRQWLQXDGD
Parágrafo único. Os pedidos de concessão da GHFI de que trata o caput, apresentados a partir da
SXEOLFDomRGD/HLWHUmRVHXVHIHLWRV¿QDQFHLURVQRPrVVXEVHTXHQWHDRGRUHTXHULmento apresentado pelo servidor, desde que obedecidas as normas estabelecidas nesta Portaria.
Art. 6º Os pedidos de concessão da GHFI deverão ser dirigidos à unidade de gestão de pessoas
do órgão ou entidade de lotação do servidor, a quem competirá a autuação, instrução e análise
do requerimento.
$XWXDGRXPUHTXHULPHQWRRVQRYRVUHTXHULPHQWRVDSUHVHQWDGRVSHORLQWHUHVVDGRVHUmR
DQH[DGRVDRSURFHVVRMiH[LVWHQWHRTXDO¿FDUiUHJLVWUDGRQRGRVVLr
  2 UHTXHULPHQWR GHYHUi VHU SUHHQFKLGR HP IRUPXOiULR SUySULR FRQIRUPH PRGHOR
constante do Anexo I desta Portaria, juntamente com cópia, frente e verso autenticados,
do diploma ou certificado.
$XQLGDGHUHVSRQViYHOSHORUHFHELPHQWRGRVGRFXPHQWRVSRGHUiHIHWXDUDDXWHQWLFDomRGD
cópia apresentada à vista do original.
(PQHQKXPDKLSyWHVHVHUmRDFHLWDVGHFODUDo}HVRXFHUWLG}HVGHFRQFOXVmRGHFXUVRV
Art. 7º A análise do processo deverá observar a conformidade das informações prestadas pelo
interessado com os dados contidos nos documentos apresentados, observando-se em especial:
,DGHTXDomRGRGLSORPDFHUWL¿FDGRFRPDYDQWDJHPUHTXHULGD
II - dados do curso e da entidade expedidora;
III - pertinência do curso com as atribuições contidas no edital normativo do concurso para
LQJUHVVRQRFDUJRHVSHFLDOLGDGHRFXSDGRSHORVHUYLGRUHRXQRUPDVHVSHFt¿FDV
IV - utilização para percepção de outra vantagem.
3DUiJUDIR ~QLFR 1mR VHUmR FRQVLGHUDGRV RV GLSORPDV H FHUWL¿FDGRV TXH QmR DWHQGHUHP DRV
requisitos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 8º Ao responsável da unidade de gestão de pessoas compete deferir ou indeferir o requerimento de concessão da GHFI, conforme modelo constante do Anexo II, em conformidade com
os critérios estabelecidos nesta Portaria e na Lei n° 5.194/2013.
$*+),TXDQGRGHIHULGDGHYHUiVHUSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGR'LVWULWR)HGHUDOVHQGR
concedida no mês subsequente ao do requerimento apresentado pelo servidor.
1RFDVRGHLQGHIHULPHQWRRVHUYLGRUUHTXLVLWDQWHGHYHUiVHUQRWL¿FDGRSHORVHXVHWRULDOGH
gestão de pessoas.
$RLQGHIHULPHQWRFDEHSHGLGRGHUHFXUVRQDIRUPDGR$QH[R,,,GLULJLGRjXQLGDGHGH
gestão de pessoas.
2UHFXUVRVHUiDQDOLVDGRSHODXQLGDGHGHJHVWmRGHSHVVRDVTXHMXOJDUiRSHGLGR
(PFDVRGHLQGHIHULPHQWRGRUHFXUVRHGLVFRUGkQFLDGDDQiOLVHHIHWXDGDRVHUYLGRUSRGHUi
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ainda, solicitar em segunda e última instância a apreciação do recurso indeferido pela Subsecretaria
de Gestão de Pessoas - SUGEP da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal – SEAP.
&DEHD68*(36($3MXOJDUDSHQDVRVUHFXUVRVLQGHIHULGRVTXHWHQKDPVHVXEPHWLGRD
todas as etapas previstas nesta Portaria.
$SyVDQiOLVHD68*(36($3HQFDPLQKDUiRVDXWRVDRyUJmRGHORWDomRGRVHUYLGRUTXH
em caso de deferimento deverá providenciar a publicação da concessão da GHFI e no caso de
indeferimento, dará ciência ao servidor.
$VXQLGDGHVGHJHVWmRGHSHVVRDVGHYHUmRHQYLDUWULPHVWUDOPHQWHj68*(36($3UHlatório completo contendo a relação de servidores que solicitaram a GHFI e os respectivos
HQFDPLQKDPHQWRV
2VFDVRVRPLVVRVVHUmRUHVROYLGRVSHOD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH$GPLQLVWUDomR3~EOLFDGR
Distrito Federal.
$UWeYHGDGDDXWLOL]DomRSHORVHUYLGRUGHXPPHVPRGLSORPDRXFHUWL¿FDGRFRPD¿QDOLdade de auferir mais de uma vantagem, de qualquer natureza, relacionada ao seu cargo efetivo.
$UW2GLSORPDRXFHUWL¿FDGRMiDSUHVHQWDGRSDUD¿QVGHSURPRomRIXQFLRQDOSRGHUiVHU
desaverbado e utilizado para requerer a GHFI, desde que o servidor ainda alcance a pontuação
mínima exigida para a classe para a qual se efetivou a promoção.
3DUiJUDIR~QLFR1mRVHUiSHUPLWLGDDDSUHVHQWDomRGHQRYRGLSORPDRXFHUWL¿FDGRHPVXEVWLtuição àquele desaverbado.
$UW $ *UDWL¿FDomR GH TXH WUDWD HVWH DUWLJR QmR p GHYLGD DRV VHUYLGRUHV DSRVHQWDGRV RX
EHQH¿FLiULRVGHSHQVmRTXHMiVHHQFRQWUHPQHVVDFRQGLomRQDGDWDGHSXEOLFDomRGD/HLQ
UHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRGRDUWLJRGRUHIHULGRGLSORPDOHJDO
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
WILMAR LACERDA
GLEISTON MARCOS DE PAULA
Secretário de Estado de Administração Pública Diretor Presidente da Agência de Fiscalização
ANEXO I - PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 16 DE MAIO DE 2014.
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO – GHFI
3HORSUHVHQWHYHQKRUHTXHUHUDFRQFHVVmRGD*UDWL¿FDomRSRU+DELOLWDomRHP)LVFDOL]DomRH
Inspeção – GHFI, nos termos da Lei nº 5.194, de 26 de setembro de 2013 e da presente Portaria,
correspondente ao título relacionado abaixo, cópia em anexo.
'HFODURVREDVSHQDVGD/HLDDXWHQWLFLGDGHGDWLWXODomRDSUHVHQWDGDHTXHQmRKRXYHXWLOL]DomR
SDUD¿QVGHUHFHELPHQWRGHTXDLVTXHURXWUDVYDQWDJHQV

I – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome Completo:
Cargo Efetivo:

Especialidade:

Unidade de Lotação:

Telefone:

Matrícula:

Endereço Eletrônico:

II – CURSO APRESENTADO
(

) Mestrado

(

) Especialização/Pós-Graduação Lato Sensu

(

) Graduação

Nome do Curso:
Instituição de Ensino:

Data de Conclusão:

OBSERVAÇÕES:

Data/Assinatura do(a) Servidor(a)

Recebido em: ______/______/______
Unidade:____________________________________
Assinatura/Matrícula: __________________________
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ANEXO II - PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 16 DE MAIO DE 2014.
GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO – GHFI
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
I - AVALIAÇÃO DO TÍTULO APRESENTADO
- Análise deve ser efetuada com base nos seguintes itens: (SIM OU NÃO)
(
) I - adequação do diploma/certificado com a vantagem requerida;
(
) II - dados do curso e da entidade expedidora;
(
) III - título constitui requisito para ingresso no cargo efetivo ocupado pelo servidor;
( ) IV - pertinência com as atribuições contidas no edital normativo do concurso para ingresso no cargo/especialidade ocupado e/ou atualizações destas atribuições publicadas em
regulamento específico no decorrer da vigência dos respectivos atos normativos (nos casos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu);
(
) V - utilização para percepção de outra vantagem; e
(
) VI - diploma/certificado atende aos requisitos estabelecidos nesta Portaria.
II – ANÁLISE/OBSERVAÇÕES

(

) TÍTULO ACEITO

(

) TÍTULO REJEITADO

Brasília,

de

A solicitação do(a) requerente e a documentação apresentada estão de acordo com as normas vigentes. O(a)
servidor(a) faz jus à GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO – GHFI no
percentual de ___________%, referente ao título apresentado, a partir de ______/______/______.
MOTIVO:

2014.

Assinatura/Matrícula - Unidade de Gestão de Pessoas
III - CONCLUSÃO
DE ACORDO.
(
) SOLICITAÇÃO DEFERIDA, HQFDPLQKDUSDUDDSXEOLFDomRQR'LiUio Oficial do Distrito Federal.
(
) SOLICITAÇÃO INDEFERIDA, notificar o interessado.

Brasília,

de

2014.

Responsável da Unidade de Gestão de Pessoas

CIENTE,
Brasília,

de

2014.
Assinatura do(a) Servidor(a)

ANEXO III - PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 16 DE MAIO DE 2014.
GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO – GHFI
FORMULÁRIO PARA RECURSO
I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome Completo:
Cargo Efetivo:

Especialidade:

Unidade de Lotação:

Telefone:

Matrícula:

Endereço Eletrônico:

II - CURSO APRESENTADO
(

) Mestrado

(

) Especialização/Pós-Graduação Lato Sensu

(

) Graduação

Nome do Curso:
Instituição de Ensino:

Data de Conclusão:

3HORSUHVHQWHVROLFLWRD9RVVD6HQKRULDDUHYLVmRGDDQiOLVHUH
3HORSUHVHQWHVROLFLWRD9RVVD6HQKRULDDUHYLVmRGDDQiOLVHUHferente ao meu pedido de concessão da GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO – GHFI,
constante do Anexo I, conforme fundamentação apresentada a seguir:
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PÁGINA 22

III – FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVO DO RECURSO:

Data/Assinatura do(a) Servidor(a)

IV – ANÁLISE/CONSIDERAÇÕES:

( ) RECURSO DEFERIDO
(QFDPLQKDUSDUDSXEOLFDomRQR'LiULR2ILFLDOGR')jOX]GDOHJLVODomRYLJHQWH
Brasília,

de

de 2014.

Responsável da Unidade de Gestão de Pessoas

( ) RECURSO INDEFERIDO
Brasília,

de

de 2014.

Responsável da Unidade de Gestão de Pessoas
(QFDPLQKDUSDUDFLrQFLDGR D VHUYLGRU D 
V - NOTIFICAÇÃO
Informamos o INDEFERIMENTO do RECURSO.
Brasília,

de

2014.
Responsável da Unidade de Gestão de Pessoas

CIENTE,

(

) CONCORDO COM A ANÁLISE.

Brasília,

de

2014.
Assinatura do(a) Servidor(a)

CIENTE,
(

) DISCORDO DA ANÁLISE.

Brasília,

de

2014.
Assinatura do(a) Servidor(a)

(QFDPLQKDUD68*(36($3FRQIRUPHGHWHUPLQDRGRDUWGHVWD3RUWDULD

Nº 98, segunda-feira, 19 de maio de 2014

Nº 98, segunda-feira, 19 de maio de 2014

'LiULR2¿FLDOGR'LVWULWR)HGHUDO

PÁGINA 23

VI – DECISÃO FINAL SUGEP/SEAP
( ) RECURSO INDEFERIDO
( ) RECURSO DEFERIDO
(QFDPLQKHVHSDUDFLrQFLDGRLQWHUHVVDGR
Brasília,
de
de 2014.

Subsecretaria de Gestão de Pessoas/SUGEP/SEAP

CIENTE,
Assinatura do(a) Servidor(a)

PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 16 DE MAIO DE 2014.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A PROCURADORA*(5$/'2',675,72)('(5$/QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHRLQFLVR,,,GR
parágrafo único do artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o contido
QRDUWLJRGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHD*UDWL¿FDomRSRU
Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ, da carreira Apoio às Atividades Jurídicas
do Distrito Federal, RESOLVEM:
$UW$*UDWL¿FDomRSRU+DELOLWDomRHP$SRLRjV$WLYLGDGHV-XUtGLFDV±*+$$-pGHYLGDDRV
integrantes da carreira Apoio às Atividades Jurídicas do Distrito Federal, quando portadores de
WtWXORVGLSORPDVRXFHUWL¿FDGRVREWLGRVPHGLDQWHFRQFOXVmRGHFXUVRGHHQVLQRPpGLRH[SHGLGR
SRULQVWLWXLomRHGXFDFLRQDOUHFRQKHFLGDSHORyUJmRSUySULRGRVLVWHPDGHHQVLQRJUDGXDomR
HVSHFLDOL]DomRFRPFDUJDKRUiULDPtQLPDGHWUH]HQWDVHVHVVHQWDKRUDVPHVWUDGRHGRXWRUDGR
UHFRQKHFLGRVSHOR0LQLVWpULRGD(GXFDomR
$*+$$-GHTXHWUDWDHVWHDUWLJRQmRVHUiFRQFHGLGDTXDQGRRWtWXORRXFHUWL¿FDGRFRQVWLWXLU
requisito para ingresso no cargo ocupado pelo servidor.
$FRQFHVVmRGD*+$$-QmRpJDUDQWLDDRVHUYLGRUGHVHUORWDGRQDXQLGDGHDTXDOKDMD
YLQFXODomRFRPDiUHDGHFRQKHFLPHQWRGRFXUVRDSUHVHQWDGR
$*+$$-pFRQFHGLGDQDIRUPDHQRVSHUFHQWXDLVSUHYLVWRVQRVSDUiJUDIRVHGRDUWLJR
15 da Lei nº 5.192 /2013.
(PQHQKXPDKLSyWHVHRVHUYLGRUSHUFHEHUiFXPXODWLYDPHQWHRYDORUGD*+$$-UHODWLYR
a mais de um título dentre os previstos em Lei.
eSHUPLWLGRDRVHUYLGRUVXEVWLWXLURWtWXORDSUHVHQWDGRSDUDDFRQFHVVmRGD*+$$-SRU
outro de maior nível de escolaridade.
$UW3DUD¿QVGHVWD3RUWDULD¿FDPHVWDEHOHFLGDVDVVHJXLQWHVGH¿QLo}HV
I - GHAAJ: parcela remuneratória, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao paGUmRHPTXHRVHUYLGRUHVWLYHUSRVLFLRQDGRYLQFXODGRjDSUHVHQWDomRGHGLSORPDRXFHUWL¿FDGR
obtidos mediante a conclusão de cursos de ensino médio, graduação, 2ª graduação, especialização,
mestrado e doutorado;
,,&HUWL¿FDGRGH(QVLQR0pGLRREWLGRHPUD]mRGDFRQFOXVmRGRHQVLQRPpGLRRXKDELOLWDomR
OHJDOHTXLYDOHQWHUHIHUHQWHVjHWDSD¿QDOGDHGXFDomREiVLFD
III - Diploma de Graduação: obtido por meio de cursos de nível superior preparatório para uma
FDUUHLUDDFDGrPLFDRXSUR¿VVLRQDOFRPJUDXGH%DFKDUHO/LFHQFLDGRRX7HFQyORJR
,9&HUWL¿FDGRGH(VSHFLDOL]DomRREWLGRSRUPHLRGHFXUVRVRIHUHFLGRVSRULQVWLWXLo}HVGHHQVLQR
superior ou por entidades especialmente credenciadas, presencial ou à distância, incluindo-se
nesta categoria os cursos de pós-graduação lato sensu e os cursos designados como MBA (Master
%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ FRPGXUDomRPtQLPDGH WUH]HQWDVHVHVVHQWD KRUDV
V - Diploma de Mestrado: obtido por meio de curso de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programa de mestrado e defesa de dissertação;
VI - Diploma de Doutorado: obtido por meio de curso de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programa de doutorado e defesa de tese.
$UW  2V GLSORPDV RX FHUWL¿FDGRV H[SHGLGRV SRU LQVWLWXLo}HV HVWUDQJHLUDV GH HQVLQR VHUmR
DFHLWRVGHVGHTXHGHYLGDPHQWHUHYDOLGDGRVRXUHFRQKHFLGRVHPWHUULWyULRQDFLRQDOQDIRUPD
GDOHJLVODomRHVSHFt¿FD
Art. 4º Nos casos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu a concessão da GHAAJ estará
condicionada às atribuições contidas no edital normativo do concurso para ingresso no cargo/
especialidade ocupado pelo servidor ou às atualizações destas atribuições publicadas em reguODPHQWRHVSHFt¿FRQRGHFRUUHUGDYLJrQFLDGRVUHVSHFWLYRVDWRVQRUPDWLYRV
Parágrafo único. Os pedidos de concessão de GHAAJ de que trata o caput, apresentados com data
DQWHULRUjSXEOLFDomRGHVWD3RUWDULDWHUmRHIHLWRV¿QDQFHLURVQRPrVSRVWHULRUDVXDSXEOLFDomR
desde que obedeçam as normas aqui estabelecidas.
Art. 5º Nos casos de Ensino Médio, Graduação e 2ª Graduação, a concessão da GHAAJ não
REHGHFHUiDRGLVSRVWRQRDUWLJRSRGHQGRVHUDSUHVHQWDGRFHUWL¿FDGRRXGLSORPDGHFRQFOXVmRGHTXDOTXHUFXUVRXPDYH]TXHDVXD¿QDOLGDGHpDDPSOLDomRGHFRQKHFLPHQWRGHIRUPD
genérica e formação continuada.
Parágrafo único. Os pedidos de concessão da GHAAJ de que trata o caput, apresentados a partir da
SXEOLFDomRGD/HLQWHUmRVHXVHIHLWRV¿QDQFHLURVQRPrVVXEVHTXHQWHDRGRUHTXHrimento apresentado pelo servidor, desde que obedecidas às normas estabelecidas nesta Portaria.
Art. 6º Os pedidos de concessão da GHAAJ deverão ser dirigidos à unidade de gestão de pessoas
do órgão ou entidade de lotação do servidor, a quem competirá a autuação, instrução e análise
do requerimento.
$XWXDGRXPUHTXHULPHQWRRVQRYRVUHTXHULPHQWRVDSUHVHQWDGRVSHORLQWHUHVVDGRVHUmR
DQH[DGRVDRSURFHVVRMiH[LVWHQWHRTXDO¿FDUiUHJLVWUDGRQRGRVVLr
2UHTXHULPHQWRGHYHUiVHUSUHHQFKLGRHPIRUPXOiULRSUySULRFRQIRUPHPRGHORFRQVWDQWH

do Anexo I desta Portaria, juntamente com cópia, frente e verso autenticados, do diploma ou
FHUWL¿FDGR
$XQLGDGHUHVSRQViYHOSHORUHFHELPHQWRGRVGRFXPHQWRVSRGHUiHIHWXDUDDXWHQWLFDomRGD
cópia apresentada à vista do original.
(PQHQKXPDKLSyWHVHVHUmRDFHLWDVGHFODUDo}HVRXFHUWLG}HVGHFRQFOXVmRGHFXUVRV
Art. 7º A análise do processo deverá observar a conformidade das informações prestadas pelo
interessado com os dados contidos nos documentos apresentados, observando-se em especial:
,DGHTXDomRGRGLSORPDFHUWL¿FDGRFRPDYDQWDJHPUHTXHULGD
II - dados do curso e da entidade expedidora;
III - pertinência do curso com as atribuições contidas no edital normativo do concurso para
LQJUHVVRQRFDUJRHVSHFLDOLGDGHRFXSDGRSHORVHUYLGRUHRXQRUPDVHVSHFt¿FDV
IV - utilização para percepção de outra vantagem.
3DUiJUDIR ~QLFR 1mR VHUmR FRQVLGHUDGRV RV GLSORPDV H FHUWL¿FDGRV TXH QmR DWHQGHUHP DRV
requisitos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 8º Ao responsável da unidade de gestão de pessoas compete deferir ou indeferir o requerimento de concessão da GHAAJ, conforme modelo constante do Anexo II, em conformidade
com os critérios estabelecidos nesta Portaria e na Lei n° 5.192 /2013.
$*+$$-TXDQGRGHIHULGDGHYHUiVHUSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGR'LVWULWR)HGHUDO
sendo concedida no mês subsequente ao do requerimento apresentado pelo servidor.
1RFDVRGHLQGHIHULPHQWRRVHUYLGRUUHTXLVLWDQWHGHYHUiVHUQRWL¿FDGRSHORVHXVHWRULDOGH
gestão de pessoas.
$RLQGHIHULPHQWRFDEHSHGLGRGHUHFXUVRQDIRUPDGR$QH[R,,,GLULJLGRjXQLGDGHGH
gestão de pessoas.
2UHFXUVRVHUiDQDOLVDGRSHODXQLGDGHGHJHVWmRGHSHVVRDVTXHMXOJDUiRSHGLGR
(PFDVRGHLQGHIHULPHQWRGRUHFXUVRHGLVFRUGkQFLDGDDQiOLVHHIHWXDGDRVHUYLGRUSRGHUi
ainda, solicitar em segunda e última instância a apreciação do recurso indeferido pela Subsecretaria
de Gestão de Pessoas - SUGEP da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal – SEAP.
&DEHD68*(36($3MXOJDUDSHQDVRVUHFXUVRVLQGHIHULGRVTXHWHQKDPVHVXEPHWLGRD
todas as etapas previstas nesta Portaria.
$SyVDQiOLVHD68*(36($3HQFDPLQKDUiRVDXWRVDRyUJmRGHORWDomRGRVHUYLGRUTXH
em caso de deferimento deverá providenciar a publicação da concessão da GHAAJ e no caso
de indeferimento, dará ciência ao servidor.
$VXQLGDGHVGHJHVWmRGHSHVVRDVGHYHUmRHQYLDUWULPHVWUDOPHQWHj68*(36($3UHlatório completo contendo a relação de servidores que solicitaram a GHAAJ e os respectivos
HQFDPLQKDPHQWRV
2VFDVRVRPLVVRVVHUmRUHVROYLGRVSHOD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH$GPLQLVWUDomR3~EOLFDGR
Distrito Federal.
$UWeYHGDGDDXWLOL]DomRSHORVHUYLGRUGHXPPHVPRGLSORPDRXFHUWL¿FDGRFRPD¿QDOLdade de auferir mais de uma vantagem, de qualquer natureza, relacionada ao seu cargo efetivo.
$UW2GLSORPDRXFHUWL¿FDGRMiDSUHVHQWDGRSDUD¿QVGHSURPRomRIXQFLRQDOSRGHUiVHU
desaverbado e utilizado para requerer a GHAAJ, desde que o servidor ainda alcance a pontuação
mínima exigida para a classe para a qual se efetivou a promoção.
3DUiJUDIR~QLFR1mRVHUiSHUPLWLGDDDSUHVHQWDomRGHQRYRGLSORPDRXFHUWL¿FDGRHPVXEVWLtuição àquele desaverbado.
$UW$*UDWL¿FDomRGHTXHWUDWDHVWHDUWLJRQmRpGHYLGDDRVVHUYLGRUHVDSRVHQWDGRVRXEHQH¿FLiULRVGHSHQVmRTXHMiVHHQFRQWUHPQHVVDFRQGLomRQDGDWDGHSXEOLFDomRGD/HLQ
UHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRGRDUWLJRGRUHIHULGRGLSORPDOHJDO
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
WILMAR LACERDA
PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Secretário de Estado de Administração Pública
Procuradora Geral do Distrito Federal
ANEXO I - PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 16 DE MAIO DE 2014.
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM
APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS – GHAAJ
3HORSUHVHQWHYHQKRUHTXHUHUDFRQFHVVmRGD*UDWL¿FDomRSRU+DELOLWDomRHP$SRLRjV$WLYLdades Jurídicas – GHAAJ, nos termos da Lei nº 5.192, de 26 de setembro de 2013 e da presente
Portaria, correspondente ao título relacionado abaixo, cópia em anexo.
'HFODURVREDVSHQDVGD/HLDDXWHQWLFLGDGHGDWLWXODomRDSUHVHQWDGDHTXHQmRKRXYHXWLOL]DomR
SDUD¿QVGHUHFHELPHQWRGHTXDLVTXHURXWUDVYDQWDJHQV

