
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Orientações Gerais sobre Enquadramento e Adicional de Titulação e 
Aperfeiçoamento.

1. Enquadramento

O servidor  deverá  informar  o  CPF e  a  senha  do contracheque (caso  não possua,  ou 
esqueceu, solicitá-la na Gerência de Gestão de Pessoas – Coordenação da Folha de Pagamento – 
(62)3201-3835, e-mail: alessandra.rodrigues@saude.go.gov.br).

Na tela serão apresentadas as informações sobre o cargo efetivo, o tempo de serviço no 
referido cargo e o enquadramento na nova Lei. Estando de acordo, o servidor deverá clicar em 
“concordar”,  para  certificar  sua concordância  com as  informações  e  gerar  a sua solicitação 
eletronicamente.

A apostila de enquadramento estará disponível para impressão (site da SES), a partir do 
mês seguinte após a concordância e validação do enquadramento.

Caso o servidor não concorde com alguma das informações apresentadas na tela, deverá 
clicar  em  “Não  Concordo”.  Sua  solicitação  não  será  efetivada,  devendo  comprovar  a 
divergência das informações, na Gerência de Gestão de Pessoas - Coordenação da Folha de 
Pagamento.

Observações:
1  –  A  solicitação  do  Adicional  de  Titulação  e  

Aperfeiçoamento deverá ser feita somente após a opção de enquadramento.
2  –  Caso  o  servidor  tenha  dois  vínculos  com  a  SES-GO,  serão  solicitadas  duas 

confirmações  e  enviadas  as  duas  eletronicamente.  Portanto,  o  servidor  deverá  imprimir 
posteriormente as duas apostilas de enquadramento.

3 – Para a solicitação do Enquadramento não há prazo limite.

2. Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento

Observações:

1 - Para a solicitação de Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento, não há prazo limite.
2 – Os cursos apresentados pelo servidor deverão ser relacionados com as atribuições do 

respectivo cargo em que o mesmo estiver enquadrado.
3 – Não fará jus ao Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento o servidor em estágio 
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probatório.
4 – Caso o servidor tenha apresentado um título como exigência do concurso prestado 

para investidura no cargo, o mesmo não poderá ser apresentado para a solicitação de adicional 
de titulação.

Ex 1: No concurso realizado para o cargo de médico pediatra, se foi exigida a 
especialidade em pediatria, esse título não poderá ser utilizado para obtenção desse adicional.

Ex 2:  No concurso realizado para  o cargo de enfermagem do trabalho,  se foi 
exigida a especialidade em enfermagem do trabalho, esse título não poderá ser utilizado para 
obtenção desse adicional.

5 – Na apresentação dos títulos é necessária a cópia de frente e verso, sendo que para 
mestrado e doutorado o carimbo do MEC é exigido. Para os demais a especificação da carga 
horária respectiva.

6– Certificados de cursos de Aperfeiçoamento com menos de 40 horas de duração não 
poderão ser apresentados.

7 – Caso o servidor tenha dois vínculos em cargo efetivo da SES, e tenha vários títulos, 
poderá distribuí-los nos dois cargos, sem repeti-los.

8 – O efeito financeiro será a partir da data de conclusão da análise e validação dos 
documentos pela Comissão.

9  -  A portaria  do  adicional  de  titulação  e  aperfeiçoamento  estará  disponível  para 
impressão (site da SES), a partir do mês seguinte após validação.

Orientações considerando o Parecer nr. 006297-PA e o Despacho AG nr. 006983/2014-1 da 
PGE: 

1-  Os  títulos  de  Especialização,  Mestrado  e  Doutorado  são  títulos  exclusivos  para 
cargos de nível superior, não podendo, portanto, serem usados em outros níveis;

2- Para os  cargos de nível superior os títulos poderão ser somados até os 30% (ex: 
Mestrado + 1 Especialização), observando que para o caso de especializações, somente poderão 
ser somados certificados de 2 cursos;

3- Somente serão consideradas as Pós-Graduações  Lato Sensu. As residências médicas 
são equivalentes a estas, já as provas de títulos e registros em Conselhos e Sociedades, não se 
enquadram nesta modalidade;

4- O  adicional de aperfeiçoamento será concedido aos servidores efetivos ocupantes 
dos cargos de nível médio e de nível fundamental, conforme expressam, respectivamente, os 
incisos IV e V do artigo 18 da Lei 18.464/14. Este adicional também poderá ser acumulado,  
respeitando a carga horária mínima estabelecida na lei para cada curso e o teto máximo de 30% 
(trinta  por  cento)  do vencimento inicial  do cargo do grupo ocupacional  em que o servidor 
estiver posicionado;

5- Os servidores que ocupam cargos de nível médio e fundamental poderão apresentar 
certificado de graduação que valerão como aperfeiçoamento para concessão de um (1) adicional 
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de 7 ou 5 % respectivamente;
6-  Para  os  cargos  de  nível  fundamental  serão  também  aceitos,  para  obtenção  do 

adicional, os certificados de cursos técnicos.

Cursos na modalidade à distância (EaD)

Com relação aos cursos na modalidade à distância (EaD), estes obedecem as mesmas 
exigências previstas para os cursos presenciais, conforme a Lei nº 18.464/2014 (Art 18, § 2º):

a. devem ser emitidos por instituições oficiais ou credenciados por órgãos oficiais;
b. devem conter, no verso do certificado, o conteúdo programático com carga horária.

Para Requisitar o Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento (apenas Ativos) –  Primeira 
vez

Preencher  formulário  específico  informando  os  cursos  concluídos  e  que  estejam 
relacionados  com  as  atribuições  do  seu  respectivo  cargo.  Após  o  preenchimento  deste 
formulário, clicar em “Imprimir Titulação” e  assinar . 

Anexar a este formulário impresso, as cópias dos documentos citados no mesmo, e de 
posse dos documentos originais ou cópias autenticadas, dirigir-se as Gerências Regionais de 
Saúde e/ou Protocolo da sede da SES-GO, para abertura do processo de solicitação do adicional 
de titulação e aperfeiçoamento.

Após  protocolado  o  processo  será  encaminhado  para  a  Comissão  de  Titulação  e 
Aperfeiçoamento que analisará e validará.

Para  Requisitar  o  Adicional  de  Titulação  e  Aperfeiçoamento  (apenas  Ativos)  em 
conformidade com os termos do Parecer n. 006297/2014-PGE.

1 – o servidor que autuou processo incluindo todos os cursos que tenham sido realizados 
e que se encontra na sala de atendimento ao PCR (com pendência, indeferido ou não validados)  
deverá comparecer neste local com novo formulário de solicitação do adicional de titulação e 
aperfeiçoamento.

2 – o servidor que autuou processo e que já tenha sido concedido o adicional e deseja  
acrescentar novos cursos, deverá entrar no site, preencher nova solicitação e dirigir-se a sala do 
PCR para dar encaminhamento à solicitação.

3 – Ressaltamos que para nova solicitação deverá gerar novo formulário.

Havendo dúvidas, o servidor deverá dirigir-se a sala de atendimento ao PCR (sede da 

SES/GO, fone: 3201-38-22) para orientações.


