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ANEXO XV – TABELA DE INCENTIVO DE TITULAÇÃO 
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Nível de escolaridade superior ao previsto para o 

Exercício da classe 

Percentuais de incentivo 

Área de conhecimento com 

Correlação 
direta 

Correlação 
indireta 

A 

Ensino fundamental completo 2,5 --- 

Ensino médio completo 5,0 --- 

Ensino médio com curso técnico completo 7,5 5,0  

Graduação em curso superior 12,5 10,0 

B 

Ensino fundamental completo 2,5 --- 

Ensino médio completo 5,0 --- 

Ensino médio com curso técnico completo 7,5 5,0  

Graduação em curso superior 12,5 10,0 

C 

Ensino médio completo 2,5 --- 

Ensino médio com curso técnico completo 5,0 3,0 

Graduação em curso superior 7,5 5,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação 12,5 10,0 

D 

Ensino médio completo 2,5 --- 

Ensino médio com curso técnico completo 5,0 3,0 

Graduação em curso superior 7,5 5,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação 12,5 10,0 

E 

Ensino médio completo 2,5 --- 

Ensino médio com curso técnico completo 5,0 3,0 

Graduação em curso superior 7,5 5,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação 12,5 10,0 

F 

Ensino médio com curso técnico completo 2,5 2,0 

Graduação em curso superior 5,0 3,0 

Um título de especialização em curso de pós-graduação 7,5 5,0 

Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação  12,5 10,0 

G 

Ensino médio com curso técnico completo 2,5 2,0 

Graduação em curso superior 5,0 3,0 

Um título de especialização em curso de pós-graduação 7,5 5,0 
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Nível de escolaridade superior ao previsto para o 

Exercício da classe 

Percentuais de incentivo 

Área de conhecimento com 

Correlação 
direta 

Correlação 
indireta 

Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação  12,5 10,0 

H 

Ensino médio com curso técnico completo 2,5 2,0 

Graduação em curso superior 5,0 3,0 

Um título de especialização em curso de pós-graduação 7,5 5,0 

Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação  12,5 10,0 

I 

Graduação em curso superior 2,5 2,0 

Um título de especialização em curso de pós-graduação 5,0 3,0 

Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação  7,5 5,0 

Título de mestrado ou doutorado em curso de pós-graduação 12,5 10,0 

J 

Graduação em curso superior 2,5 2,0 

Um título de especialização em curso de pós-graduação 5,0 3,0 

Dois títulos de especialização em curso de pós-graduação  7,5 5,0 

Título de mestrado ou doutorado em curso de pós-graduação 12,5 10,0 

K 

Segundo título de graduação em curso superior 2,5 2,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação ---- 3,0 

Título de mestrado em curso de pós-graduação ---- 5,0 

Título de doutorado em curso de pós-graduação ---- 10,0 

L 

Segundo título de graduação em curso superior 2,5 2,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação ---- 3,0 

Título de mestrado em curso de pós-graduação ---- 5,0 

Título de doutorado em curso de pós-graduação ---- 10,0 

M 

Segundo título de graduação em curso superior 2,5 2,0 

Título de especialização em curso de pós-graduação ---- 3,0 

Título de mestrado em curso de pós-graduação ---- 5,0 

Título de doutorado em curso de pós-graduação ---- 10,0 

 

 


