
Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Gabinete da Reitora 	 UFAM 

PORTARIA N°3056/2016 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. 
usando de suas atribuições. conlèridas pela Portaria n0  073 1/2014. de 1 8 de março de 2() 14. e 

CONSIDERANI)O OS termos da Lei n° 11.091. de 12 de Janeiro de 2005. o 
decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006. que estabelece a concessão do incentivo a 
Qual i licaçào e a nova redação dada pela Lei n° 122.772. de 2$ de dezembro de 2012 em seu 
ar1io 41 e o artiuo 44 que altera o anexo IV da 1 .ei n° 11.091. de 12 de janeiro de 2005: 

CONSIDERANDO o Oficio Circular n 8/2014-MFC/SE/SAi\ que esclarece 
que. para fins de ingresso e desenvolvimento dos servidores vinculados ao MEC. poderão 
ser aceitos como comprovação cio grau de Mestre e Doutor. a Ata conclusiva de deFesa de 
dissertação ou tese, onde esteja consignada a aprovação do discente sem ressalvas 

('OSIDERANDO a NOTA N° 087/2014/1"F-FUA/PGF/AGU que entende ser 
plausível aceitar, para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, declaração de 
conclusão de curso de especialização, desde que devidamente acompanhada de histórico 
escolar. em substituição aos documentos listados em lei: 

CONSII)ERANDO o documento da Coordenação de Aplicação e Controle 
do Departamento de E)esenvolvimento de Pessoas. que encaminha a relação dos servidores 
Técnico—Administrativos que tiveram seus títulos de Qualilicação. 

R ES O L V E: 

1 - AL1'ORIZAR a concessão do Incentivo à Qualificação aos servidores 
lécnico--Administrativos relacionados, em anexo. de acordo com o cargo a que pertencem o 
litulo a Qualificação e a data em que adquiriram o direito. 

ii - DEFINIR o prazo de 30 (trinta) dias. a partir da data desta Portaria, para 
o recebimento dos recursos relacionados ao Incentivo à Qualificação. 

Dê-se ciência e cumpra-se 

REITORIA DA UNIVERSIDADE FEI)ERAL DO AMAZONAS. em 
Manaus. 28 de no•emhro de 2016. 

HEDI 	O NARCISO LIMA 
/"Vice-Reitor 



0< 
o,w 

  

CD 

—I 

1— 

<o o- 

o. 
1— - - 
o - 

o 
1< Cl) = = 

ri ri 
0 = = z - 
o ri ri ri 
0 

= 
<::• < 

:;•±: 5< 
Ci) '•"-'- __r -- 

:--- ••;;=: z 
o •- -, -•• _ < 

- 	— 
.-c 

o 2 
o :: :-• - 

zL; 

uJ ZN 
<•._ 

-z 
a--- 

o 
2 cc 

-r - - 


