
 

 

REQUERIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO / ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO 
 

-PREENCHER ESTE FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA 

Nome: Data de Exercício: 

 
Cargo:  (        )Professor EBTT        (        )Professor Do Magistério Superior Siape:  

Lotação:  Campus: 

 Telefone: (        ) Celular: (        ) E-Mail: 
 

Requer, nos termos da lei 12.772/2012:  

(   )RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO                                      (   ) ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO 

Por ser detentor do Título abaixo descrito: 

(   ) Aperfeiçoamento                (   ) Especialização                 (   ) Mestrado                        (   ) Doutorado 

Instituição: 

Área: 

Início do Curso:                                                                              Término do Curso: 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

___________________________________, _______ de ____________________________de____________. 

(cidade, data) 
 

___________________________________________ 

(Assinatura do Servidor) 
 

Despacho do Pró-reitor (a) de Gestão de Pessoas: 

ORIENTAÇÕES E REQUISITOS: 
1) Mestrado e Doutorado: Anexar cópia do Diploma.  
2) No caso de Especialização, somente será aceito o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, conforme resolução 

CNE/CES/Nº01/2007. 
3) Caso seja anexado, no presente requerimento, declaração de conclusão do curso ou ata de defesa, a validade de 

tal documento será analisada pela CPPD. 
4) Os docentes com ingresso anterior a 1º de março de 2013 que atenderem os requisitos de titulação definidos na lei 

12.772/2012, poderão solicitar a Aceleração da Promoção. Aqueles com ingresso após 1º de março de 2013 
somente poderão requerer a Aceleração da Promoção se aprovados no estágio probatório do respectivo cargo. 

 



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Saliente-se que, caso este processo tramite com documentação provisória, com o objetivo de atender às 

exigências da Lei 12.772/2012, Art. 17, bem como a Nota Técnica SEI nº 13/2019/CGCAR 

ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME, a/o requerente, compromete-se a apresentar junto à Pró-reitoria de Gestão 

de Pessoas documentação definitiva da titulação correspondente ao objeto do presente requerimento, nos prazos 

máximos de 01 (um) ano para Mestrado e Doutorado, e 06 (seis) meses para os demais cursos. 

A apresentação da referida documentação é de inteira responsabilidade do requerente, podendo a falta 

desta, após os prazos estipulados, ensejar a revisão da Retribuição por Titulação pleiteada, sujeitando-se ainda ao 

ressarcimento dos valores percebidos indevidamente. 

 

_______________________, _____ de ____________________ de ________ 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 


