
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/IASERJ/SECC Nº 1057 DE 27 DE JULHO DE 2022 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO AOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DOS QUADROS DA SES/RJ E IASERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E A 

PRESIDENTE INTERINA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-

080005/002120/2021, e  

CONSIDERANDO:  

- o disposto na Lei Estadual nº 6.842, de 30 de junho de 2014, alterada pela Lei nº 7.946, de 27 

de abril de 2018;  

- o Decreto Estadual nº 48.141, de 30 de junho de 2022, que dispõe sobre a autorização para a 

Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado da Casa Civil disciplinarem o Adicional 

de Qualificação - AQ, de que trata a Lei nº 7.946, de 27 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 

9299, de 08 de junho de 2021;  

RESOLVEM:  

CAPÍTULO I DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO  

Art. 1º - Regulamentar a concessão do Adicional de Qualificação (AQ) aos servidores ativos 

integrantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Instituto de Assistência dos Servidores 

do Estado do Rio de Janeiro (IASERJ), cujos valores encontram-se no Anexo V, da Lei Estadual 

nº 7.946/2018.  

§ 1 º - O AQ será devido ao servidor a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de 

formalização do requerimento, desde que este seja efetuado após a publicação desta 

Resolução, em processo próprio, com a apresentação do diploma ou do certificado de 

conclusão de curso de Graduação, Pós-Graduação (lato sensu), Residência Médica, 

Uniprofissional em Saúde ou Multiprofissional em Saúde, Mestrado ou Doutorado e entrega da 

documentação exigida na presente Resolução.  

§ 2º - Os valores dispostos no Anexo V da Lei Estadual nº 7.946/2018 não são cumulativos, 

prevalecendo sempre o referente à maior titulação acadêmica apresentada pelo servidor.  

§ 3º - Será vedado o percebimento do simultâneo de mais de um Adicional de Qualificação da 

SES/IASERJ.  

§ 4º - O servidor detentor de 02 matrículas de cargos acumuláveis, deverá solicitar o Adicional 

apenas para matrícula, que deverá ser informada no requerimento. CAPÍTULO II DA 

VALIDAÇÃO DOS TÍTULOS  

Art. 2º - Somente serão considerados, para fins de AQ, os cursos e as instituições de ensino 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente.  



§ 1º - Para fins de concessão do AQ, consideram-se: I - Diploma de curso superior, obtido por 

meio de cursos de graduação superior preparatório para uma carreira acadêmica ou 

profissional, com grau de Bacharel, Licenciatura e/ou Tecnólogo;  

II - Certificado de Pós-Graduação (lato sensu), obtido por meio de cursos oferecidos por 

instituições de ensino superior ou por entidades especialmente credenciadas, atendidas as 

exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;  

III - Residência Médica, Uniprofissional em Saúde ou Multiprofissional em Saúde, obtido por 

meio de cursos oferecidos por instituições de ensino superior ou por entidades especialmente 

credenciadas, atendidas as exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;  

IV - Diploma de Mestrado, obtido por meio de curso de pós-graduação stricto sensu, 

compreendendo programa de mestrado e defesa de dissertação;  

V - Diploma de Doutorado, obtido por meio de curso de pós-graduação stricto sensu, 

compreendendo programa de doutorado e defesa de tese.  

Art. 3º - Serão considerados, para fins de AQ, os títulos de Graduação, Pós-Graduação (lato 

sensu), Residência Médica, Uniprofissional em Saúde ou Multiprofissional em Saúde, Mestrado 

ou Doutorado em áreas de conhecimento afins às atribuições previstas na Lei nº 961, de 

27/12/1985, e no Decreto nº 10.761, de 07/12/1987, referentes aos cargos contidos na Lei 

Estadual nº 7.946/2018, alterada pela Lei Estadual nº 9299/2021.  

§ 1 º - O título de Graduação somente será considerado, para efeito de concessão de AQ, 

quando tiver como beneficiário ocupante de cargo de nível médio.  

§ 2 º - Os títulos de Mestrado e Doutorado somente serão considerados, para efeito de 

concessão de AQ, quando tiver como beneficiário ocupante de cargo de nível superior.  

§ 3º - Os títulos de Pós-Graduação (lato sensu), Residência Médica, Uniprofissional em Saúde 

ou Multiprofissional em Saúde serão considerados, para efeito de concessão de AQ, quando 

tiver como beneficiário ocupante de cargo de nível médio ou de nível superior.  

§ 4 º - A concessão do AQ não confere ao servidor o direito de ascender a cargos superiores e 

nem de exercer atividades vinculadas ao curso, quando diversas das atribuições de seu cargo 

efetivo.  

§ 5 º - Outras áreas de conhecimento de interesse da Administração, necessárias ao 

cumprimento da sua missão institucional, poderão ser aceitas, dentre estas destacam-se 

aquelas relacionadas a: 

 I- Ciências Exatas e da Terra  

II- Ciências Biológicas  

III- Engenharias 

IV- Ciências da Saúde  



V- Ciências Agrárias  

VI- Ciências Sociais Aplicadas 

 VII- Ciências Humanas  

VIII- Linguística, Letras e Artes  

CAPÍTULO III DO PROCEDIMENTO  

Art. 4º - O servidor deve protocolar no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) o requerimento 

de concessão do AQ, cujo modelo está apresentado no Anexo I, acompanhado da 

documentação descrita no Anexo II desta Resolução.  

§ 1º- O Título de conclusão do curso poderá ser substituído, provisoriamente, por certidão 

emitida pela instituição de ensino responsável pelo curso, constando que o candidato cumpriu 

todos os requisitos para Graduação, Pós-Graduação (lato sensu), Residência Médica, 

Uniprofissional em Saúde ou Multiprofissional em Saúde, Mestrado ou Doutorado. 

 § 2º - A certidão de que trata o parágrafo anterior tem caráter provisório de, no máximo, 01 

(um) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, a critério da Comissão de Adicional de 

Qualificação e mediante justificativa do interessado, para a apresentação do título definitivo.  

§ 3º - Ultrapassado o prazo mencionado pelo § 2º deste artigo sem que haja a apresentação do 

título definitivo pelo servidor, o adicional será suspenso e cobrado o ressarcimento ao Tesouro 

Estadual dos valores pagos.  

Art. 5º - O processo autuado deverá ser encaminhado à Superintendência de Recursos 

Humanos ou setor equivalente, para qualificação do requerente, sendo, posteriormente, 

encaminhado à respectiva Comissão de Adicional de Qualificação (CAQ).  

CAPÍTULO IV DA COMISSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO  

Art. 6º - Fica instituída, na Secretaria de Estado de Saúde e no Instituto de Assistência dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Comissão de Adicional de Qualificação (CAQ), em cada 

um dos respectivos órgãos, de caráter permanente, encarregadas de examinar os 

requerimentos de concessão do referido AQ.  

§ 1º - Será criada 1 (uma) CAQ, em cada órgão, a qual será responsável por analisar os títulos 

dos cargos de nível médio e dos cargos de nível superior.  

§ 2º - Cada Comissão será composta por até 06 (seis) servidores, designados pelo titular da 

pasta ou dirigente da entidade, sendo um dos membros indicado como Coordenador da 

comissão, cujas composições estão apresentadas no Anexo III desta Resolução.  

§ 3 º- Haverá um substituto para cada membro das Comissões, previamente designado pelo 

titular da pasta ou dirigente a entidade.  



§ 4º- Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições concomitantemente às de 

seus respectivos cargos ou funções, sem que para isso percebam qualquer tipo de 

remuneração adicional.  

Art. 7º - A CAQ terá um prazo de 90 dias úteis para análise dos requerimentos recebidos. 

Art. 8º - Após deliberação sobre validade e adequação do título, ao que determina esta 

resolução, e sobre a concessão ou não do adicional ao servidor, a CAQ publicará o resultado 

em Diário Oficial.  

Art. 9º - O Coordenador da CAQ terá as seguintes responsabilidades:  

I - Convocar a Comissão quando houver demanda de análise de AQ requerido por Servidor.  

II - Organizar e distribuir o trabalho entre os membros da Comissão.  

III - Analisar os pedidos de reconsideração de avaliação ao AQ que venham a ser realizados 

pelos Servidores.  

Art. 10 - Cabe aos membros da CAQ:  

I - examinar os requerimentos de concessão do adicional de acordo com o disposto na 

presente Resolução;  

II - emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre os requerimentos de que trata o inciso 

anterior;  

§ 1º- A Comissão poderá solicitar novos documentos e informações ao interessado sempre que 

entender necessário.  

§ 2º- A constatação pela Comissão da ausência de algum dos elementos essenciais do 

requerimento acarretará a solicitação de complementação das informações ao requerente, o 

qual terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o atendimento do solicitado pela Comissão, sob 

pena de arquivamento do processo. 

 § 3º- A Comissão efetuará comunicação oficial sobre a deliberação contida nos autos do 

processo administrativo, mediante ciência ao requerente. 

 § 4º- Das decisões da Comissão caberá pedido de reconsideração, devidamente justificado, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da ciência do requerente, ao Coordenador da 

Comissão.  

§ 5º- O Coordenador da Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para avaliar o 

pedido de reconsideração e da sua decisão não caberá mais nenhum recurso no âmbito da 

CAQ. 

 Art. 11 - Os casos omissos serão deliberados pelo titular da SES e do IASERJ, ouvida a Comissão 

de Adicional de Qualificação.  

Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  



Rio de Janeiro, 27 de julho de 2022 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

NICOLA MOREIRA MICCIONE 

Secretário de Estado da Casa Civil 

FERNANDA TITONEL 

Presidente Interina do IASERJ 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO (AQ) EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE  

Nome do Servidor:______________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________ ID 

Funcional:_____________________ Matrícula:____________________________ Unidade de 

Lotação/Setor:________________________________________________ Telefone fixo: 

_______________________ Telefone trabalho: ___________________ Telefone 

Celular:___________________ Endereço de 

Email:_____________________________________________________ Vem requerer a V. Exª. 

a concessão do ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO, de acordo com o estabelecido na Lei Estadual 

nº 6.842, de 30 de junho de 2014, alterada pela Lei Estadual nº 7.946, de 27 de abril de 2018, e 

na Resolução SES/SECC/IASERJ nº 1042, de 30 de junho de 2022, tendo em vista a conclusão 

de: () GRADUAÇÃO em:___________________________________________________ () PÓS-

GRADUAÇÃO (lato sensu) em:_____________________________________ () MESTRADO 

em:_____________________________________________________ () DOUTORADO 

em:__________________________________________________ Nestes termos, pede 

deferimento. _______________, ____ de _____________________ de ________ 

_______________________________________________________  

ASSINATURA DO SERVIDOR 

ANEXO II 

Documentos que devem ser apresentados no ato de solicitação do Adicional de Qualificação: - 

Requerimento do Adicional de Qualificação preenchido e assinado pelo servidor (ANEXO I). - 

Original e cópia do diploma ou certificado do curso de Graduação, Pós-graduação (lato sensu), 

Mestrado ou Doutorado. O original será devolvido após conferência e autenticação da cópia. - 

Original e cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação, Pósgraduação (lato sensu), 

Mestrado ou Doutorado. O original será devolvido após conferência e autenticação da cópia. 

ANEXO III Composição da Comissão de Adicional de Qualificação SES/RJ:  

Titular ID Funcional Cargo 



1- Magali da Câmara Teixeira (Coordenador) 3155570-5 Assistente Administrativo de 

Saúde 

2- Nadia Aparecida Norberto Amaral (Coordenador - 

Suplente) 

3008337-0 Assistente Administrativo de 

Saúde 

3-Valmir Sebastiao da Conceição Nunes 3155865-8 Assistente Administrativo de 

Saúde 

4-Adriana Maiarotti Justo 5001830-2 Especialista em Gestão da Saúde 

5- Rosana Garcia Silva 4152252-4 4152252-4 Enfermeiro 

6- Lilia Bispo dos Santos 4196004-1 Assistente Administrativo de 

Saúde 

 

Suplentes, respectivamente ID 

Funcional 

Cargo 

1-Marilene Ribeiro da Silva 3153624-7 Assistente Administrativo de 

Saúde 

2- Leny Moura da Silva Luciano dos Santos 3155853-4 Assistente Administrativo de 

Saúde 

3- Miriam Brum da Silva 3155545-4 Auxiliar Operacional de Serviços 

de Saúde 

4- Sara Ferreira de Almeida Gonçalves 3003647-0 Enfermeiro 

5- Danielle Vargas Silva Baltazar 3079875-2 Psicólogo 

6 - Isabel Cristina de Moura Leite 3051405-3 Auxiliar de Enfermagem 

 

Composição da Comissão de Adicional de Qualificação IASERJ 

 

Titular ID Funcional Cargo 

1- Maria Inês Souza da Silva (Coordenador) 2102495-2 Diretor de Diretoria 

2- Gilma Silva Moura 2055464-8 Assessor-Chefe 

 

Suplente, respectivamente ID Funcional Cargo 



1. Maristela da Silva Lopes (Coordenador - 

Suplente) 

2042930-4 Chefe de Gabinete 

1. Daniela das Graças Franco Carneiro da Silva 4427385-1 Gerente 

 

 


