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Legislação 

 Lei n° 8.112/90 

Nota Técnica SEI nº 

7737/2020/ME 

Instrução Normativa Nº 

201, DE 11 DE setembro 

DE 2019 
 

 

 

O objetivo desse manual é fornecer informações de como o 

servidor poderá requerer licença para fazer cursos de capacitação. 

A seguir falaremos a respeito da licença capacitação e 

procedimentos para o seu usufruto. 

 

Como funciona a licença capacitação? 

Muitos dos Servidores que desejam fazer cursos de capacitação encontram 

dificuldades em conciliar o horário de trabalho e o de treinamento. No entanto, 

é possível ao servidor pedir licença de trabalho para se dedicar exclusivamente 

aos estudos. Esse afastamento é possível, inclusive, mantendo o recebimento 

da remuneração. Você vai ser pago  para tirar licença capacitação. 

Com isso, ganha a instituição, que promove a melhoria contínua dos seus 

quadros e promove a gestão do conhecimento, e ganha o servidor, que poderá, 

de forma periódica, melhorar seus conhecimentos e habilidades para o bem do 

serviço público e o da populaçãoem geral. 
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Na licença capacitação, o servidor poderá se ausentar do trabalho e manter a 

remuneração enquanto estuda. Essa previsão existe nos artigos n° 81 a 87 da 

Lei Federal n° 8.112/1990 que é o estatuto do Servidor Público Federal. Essas 

regras permitem que o servidor possa solicitar uma licença para fazer um 

curso de capacitação, a chamada “licença para capacitação”. Durante essa 

licença, o servidor poderá fazer um curso presencial ou até mesmo estudar à 

distância (EAD), sendo que após cada cinco anos de exercício o servidor tem 

direito de solicitar uma licença de até 3 meses. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

O que é licença capacitação? 
Licença capacitação é uma licença concedida ao servidor após cada 

quinquênio, ou seja, a cada cinco (5) anos de efetivo exercício, a fim de que o 

servidor possa afastar-se do exercício do cargo efetivo, mantendo a respectiva 

remuneração pelo um período de até 3 meses, para participar de eventos ou 

cursos de capacitação que possam contribuir para o seu desenvolvimento, 

atendendo também aos interesses da instituição empregadora, conforme o 

plano anual de capacitação da entidade*. 

*Consulte o setor de recursos humanos do seu órgão/entidade para saber quais áreas são liberadas para as 

licenças capacitação. Você pode consultar também o plano anual de capacitação do seu órgão, para saber 

em quais áreas você poderá se capacitar atendendo tanto o interesse do seu órgão quanto a sua 

necessidade de capacitação e afastamento do trabalho. Atualmente, em muitos órgãos públicos, é 

permitido o afastamento do servidor tanto para fazer cursos presenciais quanto para realizar cursos à 

distância (EAD). A opção por essa última modalidade permite que o servidor possa fazer seus estudos 

em casa ou em local do seu interesse. 
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**Quantos colegas do seu setor já perderam esse direito por não solicitar ao setor de 

recursos humanos as licenças capacitação a que tinham direito, na época própria? 

Casos como esses são muito frequentes. Compartilhe essas informações  com seus 

colegas e amigos para que eles não percam a oportunidade de se afastar do trabalho 

para estudar, de modo a aprimorar seus conhecimentos, em benefício do serviço 

público e do bom atendimento à população. 

Para refletir... 

A capacitação dura quanto tempo? 
A cada 5 anos o servidor pode tirar até três meses de licença capacitação 

pronto esse período pode ser tirado usufruído de uma vez ou de forma 

parcelada. Por exemplo. o servidor pode parcelar a sua licença capacitação em 

três períodos diferentes de um mês ou em dois períodos, sendo um de um mês 

e o restante de dois meses. 

 

Até quanto tempo eu tenho direito à licença 

capacitação? 
A cada 5 anos de serviço o servidor já tem direito a um período de três (3) 

meses de licença capacitação, podendo usufruir desse direito durante os cinco 

anos subsequentes.  

 

 

Se eu não tirar a licença capacitação, 

posso acumular para tirar mais adiante? 
Não, se o servidor não tirar a licença em cinco (5) anos, perde a licença. 

Em outras palavras, se o servidor não usufruir a licença capacitação nos cinco 

anos após a data em que teve direito a tirar a licença não poderá mais usar o 

período vencido de licença capacitação, pois não poderá acumular as licenças 

capacitação. Então, fique atento! Se o servidor não requerer o afastamento 

para licença capacitação 5 anos a partir da data em que teve direito, não 

poderá acumular os períodos de licença-capacitação. 

Ou seja, se o servidor completou 5 anos de serviço, ele tem mais 5 anos, ou 

seja, tem até o seu décimo (10º) ano de serviço para usar a licença capacitação 

referente ao primeiro quinquênio (aos primeiros 5 anos). A partir dos 11 anos 

de serviço, o servidor só terá direito de tirar a licença capacitação referente ao 

segundo quinquênio, isto é, os outros cinco (5) anos seguintes, do 5º ao 10º 

ano de serviço. Já no 16º ano de serviço, se o servidor não tirar a licença 

capacitação referente ao segundo período de cinco anos (segundo quinquênio), 

então perderá o direito à licença capacitação referente a esse período**. 
 

Fique atento: os 

períodos de 

licença 

capacitação não 

podem ser 

acumulados. 

Quem não 

usufrui perde o 

direito. 
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Como escolher uma instituição promotora 

confiável para tirar a licença capacitação? 
 

A instituição promotora é de fundamental importância para a aprovação da 

licença capacitação. Além da busca na ferramenta “Google”, por meio das 

palavras chave “cursos para licença capacitação” ou “licença capacitação”, 

o/a interessado poderá consultar as publicações do órgão em que aparecem as 

portarias de deferimento da licença capacitação. Além disso, 

 

Qual o procedimento para pedir a licença 

capacitação? 
O servidor deve consultar o seu chefe imediato sobre a conveniência e 

oportunidade do afastamento, bem como as vantagens de se capacitar no curso 

escolhido. Após a aprovação da chefia, o servidor deve ir até o setor de 

recursos humanos do seu órgão e solicitar os formulários que deverá preencher 

para a solicitação, além da documentação necessária. O RH deverá informar se 

é permitida a realização de cursos EAD/Online, que são mais baratos e 

permitem maior flexibilidade de estudo, pois o servidor-estudante poderá fazer 

o curso em qualquer parte do mundo. 

 

 

Preciso estar matriculado para solicitar a 

licença? 
Conforme dissemos antes, para solicitar a licença capacitação o servidor 

deverá indicar o curso que pretende fazer para que a chefia imediata e o setor 

de recursos humanos façam uma análise quanto à conveniência do curso para 

fins de licença para a capacitação. Na grande maioria dos casos, para dar 

entrada com o pedido, os órgãos exigem que o servidor já esteja matriculado 

em uma instituição promotora do curso de licença capacitação, antes mesmo 

de analisar o pedido. Portanto, procure instituições promotoras que façam a 

matrícula e que forneçam a documentação necessária (declaração de 

matrícula ou carta de aceite) e de preferência de forma que você pague 

apenas apenas quando a sua licença for aprovada, de modo a não gerar 

aborrecimentos e possível perda de valores, em caso de não aprovação do 

curso. Também é importante a agilidade da instituição promotora para ajustar 

ou fornecer nova documentação, diante da eventual necessidade de alterações 

nas datas de início, término e eventuais mudanças de cursos e/ou carga 

horária. 

https://www.google.com/
https://www.cegesp.com.br/cursos/
https://www.cegesp.com.br/cursos-para-licenca-e-progressao-funcional-de-servidores-publicos/como-funcionam-nossos-cursos/
https://www.cegesp.com.br/inscri%C3%A7%C3%B5es/
https://www.cegesp.com.br/inscri%C3%A7%C3%B5es/
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Sabemos que a escolha da instituição promotora dos cursos é da 

preferência do servidor. Desse modo, as orientações acima se 

aplicam a todos os órgãos públicos. 

A seguir, daremos algumas orientações sobre os cursos 

promovidos pelo JMR Empreendimentos digitais/Infomar 

Cursos Livres e que já foram usufruídos por servidores em 

diversas instituições públicas de todo o Brasil. 

Atenção! 

 

Qual a documentação necessária? 
Em termos Gerais os órgãos públicos solicitam os seguintes documentos: 

1) Cada órgão tem um Requerimento especifico, por meio de formulário 

contendo a data de início da licença o período e a data de término, bem 

como a justificativa para solicitação do curso; 

2) O programa do evento de capacitação que foi solicitado, especificando a carga 

horária os assuntos a serem estudados e se a capacitação será de forma 

presencial ou à distância - EAD/online (Plano de estudo fornecido pela 

Instituição promotora do curso). 

3) Carta de aceite no curso escolhido pelo servidor na Instituição 

promotora do curso. 

4) A concordância da chefia imediata. 

5) Informação de que o servidor atende aos cinco anos de efetivo 

exercício do serviço. 

 

 

Fiz o pedido, e agora? 
Após dar entrada no pedido de licença capacitação, fornecendo a 

documentação necessária, o servidor deverá acompanhar análise do setor de 

recursos humanos quanto ao pedido de licença capacitação. 

 

 

Consegui o deferimento da licença! E agora? 
No caso de deferimento do curso de capacitação o servidor deverá entrar em 

contato com a instituição promotora para confirmar a matrícula e iniciar as 

providências necessárias para o início do curso. Geralmente o órgão publica 

uma portaria liberando ou aprovando a licença capacitação. De posse dessa 

portaria o servidor deve enviar para a Instituição promotora do curso. 
 

Os órgãos 

costumam exigir 

que os servidores 

já estejam 

matriculados no 

curso para 

analisar o pedido 

de licença 

capacitação. 

https://www.cegesp.com/
https://www.cegesp.com/
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Quais as instituições promotoras que 

podem                         atender a esses requisitos? 

 
Os servidores podem pesquisar várias instituições promotoras dos cursos, 

sendo necessário estar atento para saber se é possível a emissão da declaração 

de matrícula, carta de aceite e se o curso estará disponível na data pretendida 

pelo servidor. Caso o servidor queira escolher a Infomar Cursos Livres como 

instituição promotora, terá todas as orientações necessárias para dar entrada na 

documentação no órgão. A Infomar Cursos Livres possui toda documentação 

solicitada pelas instituições públicas e fornece gratuitamente a declaração de 

matrícula para que o servidor possa dar entrada no seu pedido. Acesse o site  

https://licencacapacitacao.com/servidores e preencha o formulário para que 

possamos conhecê-lo melhor.. 

Na Infomar Cursos o servidor poderá preencher de imediato no site e receber o 

nosso atendimento personalizado para apresentar e discutir a formatação do 

curso. Caso o servidor tenha a sua licença capacitação aprovada pelo RH do 

órgão, conforme datas de início e de término escolhidas pelo servidor. A 

liberação de acesso ao Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) será 

realizado na data de inicio do curso.  

 

Quais são os cursos disponíveis na Infomar 

Cursos e que são direcionados ao 

usufruto da licença  capacitação? 

 
Na Infomar Cursos Livres, há vários 490 conteúdos que são utilizados para 

formatar os cursos que atendam aos anseios dos servidores e dos órgão, os 

quais eles tenham a sua lotação. Esses conteúdos já foram aprovados por 

órgãos públicos de todo o Brasil. Lembrando que ao final do curso, o aluno 

terá o seu certificado referente ao curso, carga horária e datas de início e 

término, válido para todo o território nacional. 

 

 

Quais são os cursos disponíveis na Infomar 
Cursos e que são direcionados ao usufruto 
da licença  capacitação? 
A prioridade de nossa empresa é fornecer um atendimento personalizado para 

cada servidor que nos procura. Em nossa base de conteúdos nós temos os 

conteúdos que serão utilizados para formatar cada curso de acordo com as  

necessidades do servidor  priorizando ás regras que está submetido no seu 

órgão de lotação. Temos também curso pré formatados que podem atender os  

servidores de forma mais geral. 
 

 

A Infomar Cursos 

Livres atende todos 

os requisitos para o 

usufruto da licença  

capacitação 

https://licencacapacitacao.com/servidores
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Além de cursos para licença capacitação, a 

Infomar Cursos oferece cursos para 

progressão funcional? 

Sim, os cursos da Infomar Cursos, podem ser usados tanto para a licença 

capacitação     quanto para progressão funcional.  

Quais são os valores dos cursos? 
 

Os valores dependerão da quantidade de conteúdos que farão parte do 

curso escolhido e formatado juntamente com nossos consultores 

educacionais. O pagamento pode ser realizado da seguinte forma: 

Por exemplo, se o servidor utilizar nossos conteúdos na formatação do 

curso, daremos 20% de desconto sobre os valores totais e ainda damos de 

brinde um  conteúdo completamente gratuito. 

 

O pagamento pode se dividido em até 12 parcelas pelo cartão de crédito 

(juros por conta do cliente junto a operadora do cartão de crédito) 

 

O que está incluso? 

1) Carta de aceite ou declaração de matrícula no curso para 

apresentação ao órgão de lotação. 

2) Plano de estudos. 

3) Vídeo aulas. 

4) Livros em PDF para acompanhamento das disciplinas. 

5) Certificado. 

6) Toda a documentação facilitadora de aceite no órgão de origem. 

7) Suporte 

 

Terei que me matricular pessoalmente? 

Quanto custa? Demora muito? 

Na Infomar Cursos Livre, a escolha dos conteúdos  podem ser feitos pelo 

telefone, e-mail, whatsapp diretamente aom nossos consultores educacionais 

com entrega imediata da declaração, em qualquer lugar do Brasil e   do 

mundo. 

Depois que a minha licença for liberada, aprovada e publicada, o    que 

devo fazer? 

Após o deferimento da sua licença, envie sua portaria de liberação para nossa 

secretaria acadêmica, juntamente com o comprovante do pagamento  e o 

acesso ao curso será  liberado no dia do inicio do curso. E você receberá 

todas as informações de aceso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) 

 
Clique neste link e saiba mais: 

https://www.infomarcursos.com.br/ 
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