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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 116, DE 21 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de incentivos para a obtenção de certificações profissionais aos 
servidores ativos em exercício na Comissão de Valores Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 17, item V, do Regimento Interno, aprovado 
pela Portaria MF n° 327, de 11 de julho de 1977, e com fundamento no Decreto nº. 5707, de 23 
de fevereiro de 2006, e na Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º  Instituir o Programa de Certificação Profissional, sob forma de pagamento de incentivo 
educacional, para reembolso parcial de despesas com inscrições em provas e cursos 
preparatórios para fins de obtenção de certificação profissional. 

Parágrafo único.  O programa tem como objetivo elevar a produtividade dos trabalhos da 
Autarquia via aperfeiçoamento profissional contínuo dos servidores, estimulando a participação 
em programas de certificação profissional que possibilitem a ampliação de seus conhecimentos 
técnicos. 

Art. 2º  A concessão de incentivo para obtenção de certificação profissional será autorizada pela 
Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), observadas a existência de recursos 
orçamentários e a adequação da certificação pretendida. 

Art. 3º  Para fins desta portaria, entende-se por incentivo o ressarcimento parcial de gastos com 
taxas necessárias para a realização de prova de certificação e com cursos preparatórios para esse 
fim, por meio de reembolso em folha de pagamento. 

 

CAPÍTULO I - DOS PARTICIPANTES 

Art. 4º  Poderão participar do Programa: 

I - servidores efetivos estáveis no cargo; 

II - servidores ocupantes de cargo comissionado; e 

III - Procuradores Federais em exercício na Procuradoria Federal Especializada. 

Art. 5º  São pré–requisitos para inscrição e participação no Programa de Certificação 
Profissional: 

I - não estar participando do Programa de Educação Regular; e 

II - comprometer-se a permanecer no exercício de suas atividades laborais na CVM, pelo 
período mínimo de 1 (um) ano,  para cada certificação ou nível, caso seja composta por mais de 
um, salvo os casos de requisição previstos em lei. 
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Parágrafo único. O Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP poderá, de forma 
justificada, conforme interesse da CVM, excepcionar as regras previstas neste artigo. 

Art. 6º  É vedada a concessão do incentivo ao servidor que esteja fruindo licenças ou 
afastamentos previstos nos arts. 81, incisos II, III, IV, VI e VII, e 93 a 96-A da Lei n.º 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. 

CAPÍTULO II - DA SOLICITAÇÃO 

Art. 7°  O servidor que cumpra os pré-requisitos listados no artigo 5º e deseje participar do 
Programa deverá encaminhar à Coordenação de Capacitação (CAP), com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias do início do curso ou do prazo final para inscrição na prova de certificação: 

I - formulário de inscrição no Programa, a ser disponibilizado na intranet, contendo arrazoado 
fundamentando o alinhamento da obtenção da certificação às atividades do componente 
organizacional e aos objetivos e metas da CVM, corroborado pelas chefias imediata e mediata; 
e 

II - documentos emitidos pela instituição de ensino ou entidade certificadora, com informações 
inequívocas sobre: 

a) instituição certificadora ou promotora do curso preparatório; 

b) nível ou tipo de certificação pretendido, caso se aplique; 

c) em caso de certificação de idioma, nível de proficiência pretendido, com indicação da 
classificação do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European 

Framework of reference for Languages); 

d) em caso de cursos preparatórios, custo, carga horária, horário, período de realização, 
conteúdo programático e corpo docente; e 

e) a data prevista para o exame e o valor da taxa de inscrição. 

Parágrafo único. No caso de obtenção do benefício por intermédio do Programa de 
Recompensas, o servidor beneficiário deverá apresentar o documento comprobatório da troca de 
pontos emitido pelo sistema informatizado. 

  

CAPÍTULO III - DA CONCESSÃO 

Art. 8°  A concessão de incentivo para obtenção de certificação profissional observará os 
seguintes critérios: 

I - existência de recursos orçamentários previstos para esse fim; 

II - justificativa da aplicabilidade da certificação para execução das atividades profissionais; e 

III - nível de certificação igual ou superior ao que tiver sido obtido pelo interessado em eventual 
concessão anterior. 
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Parágrafo único.  A concessão de incentivo para obtenção de certificação profissional limita-se 
a uma certificação por ano por servidor. 

Art. 9° O total de custos com a participação de servidores no Programa de Certificação 
Profissional não poderá exceder a 10% (dez por cento) do montante do Orçamento autorizado 
para cada exercício destinado à capacitação dos servidores desta Autarquia, salvo autorização 
devidamente justificada do CEGEP. 

Art. 10.  A realização de cursos preparatórios deverá ser feita fora da jornada de trabalho do 
servidor e em nenhuma hipótese ensejará pagamento de horas-extras, dispensa integral do 
horário de trabalho, dedução de horas da jornada de trabalho ou qualquer outra vantagem, não 
devendo comprometer o desenvolvimento das atividades do componente organizacional. 

Art. 11.  Caso necessário, será feita classificação dos interessados por ordem decrescente, em 
conformidade à pontuação obtida a partir da aplicação da seguinte fórmula: 0,6 x Avaliação + 
0,4 x Tempo de Trabalho + 1 x Nível de Certificação, onde: 

I - Avaliação - avaliação de desempenho do candidato, nos últimos 12 meses, que varia de 0 a 
10 pontos; 

II - Tempo de Trabalho - pontuação correspondente ao tempo de trabalho na CVM, onde cada 
ano de efetivo exercício corresponde a 1 ponto (sendo 10 pontos o total máximo acumulado); e 

III - Nível de Certificação - níveis já concluídos na certificação pretendida, considerando um 
ponto para cada nível, caso haja. 

Parágrafo único. Em caso de empate entre candidatos será priorizado o candidato com maior 
avaliação. 

Art. 12.  Apenas serão autorizadas concessões de incentivos para certificações profissionais que 
possuam amplo reconhecimento, observada ainda a sua aderência com a área de atuação do 
servidor, tais como: 

I - Chartered Financial Analyst (CFA); 

II - Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®); 

III - Certificações do Project Management Institute (PMI); 

IV - Certified Financial Planner (CFP®); 

V - Certified International Project Manager (CIPM ™); 

VI - Certified Business Process Professional (CBPP®); e 

VII - Financial Risk Manager (FRM®). 

Parágrafo único.  Poderão ser autorizados incentivos para outras certificações, desde que se 
coadunem com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor e estejam alinhadas aos objetivos 
e metas da CVM. 

Art. 13.  Caberá à Coordenação de Capacitação - CAP: 
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I - examinar as solicitações de acordo com os critérios definidos; 

II - submeter o pedido examinado à SAD para aprovação da concessão e da despesa 
correspondente; 

III - comunicar aos postulantes o resultado de suas solicitações; 

IV - instituir procedimentos, caso necessário, para a participação do servidor no curso 
preparatório ou a inscrição na prova de avaliação; e 

V - esclarecer dúvidas sobre a presente portaria. 

Parágrafo único. Das decisões referidas no inciso II caberá recurso ao Comitê Estratégico de 
Gestão de Pessoas – CEGEP, nos termos da Portaria/CVM/PTE/N°100, de 21 de julho de 
2017.  

 

CAPÍTULO IV - DO REEMBOLSO 

Art. 14. O valor do incentivo corresponderá a, no máximo, 70% (sessenta por cento) dos valores 
pagos pelo servidor para obtenção da certificação solicitada, e, aos beneficiários do Programa 
de Recompensas ou do Pacote de Benefícios para os Gestores a, no máximo, 95% (noventa e 
cinco por cento) dos valores pagos pelo servidor, sempre limitados a R$ 2.000 (dois mil reais) 
anuais de reembolso por servidor. 

§ 1º  No caso de não obtenção da certificação pelo servidor, ainda que beneficiário do Programa 
de Recompensas ou do Pacote de Benefícios para os Gestores, o valor do incentivo será de, no 
máximo, 35% (trinta e cinco por cento). 

§ 2º O incentivo será creditado em folha de pagamento, sempre após a conclusão do curso e, 
cumulativamente, quando for o caso, a realização da prova, em parcela única, mediante 
apresentação de formulário a ser disponibilizado pela CAP, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

I - comprovantes de pagamento da taxa de inscrição, nos quais constem, discriminadamente, os 
valores das parcelas, da matrícula, bem como de descontos, multas e acréscimos de qualquer 
natureza; 

II - comprovante de aproveitamento ou certificado de conclusão, em casos de cursos 
preparatórios; e 

III - documento que ateste a realização da prova pelo servidor e classificação obtida. 

Art. 15.  Não serão reembolsadas despesas com: 

I - material didático, multas e/ou acréscimos de qualquer natureza; e 

II - aulas ministradas por pessoa física. 

Art. 16.  O interessado, sob pena de não ressarcimento, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, após 
o recebimento do resultado do exame de certificação, para apresentar o pedido de reembolso a 
ele referente. 
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Art. 17.  Considera-se documento válido para fins de comprovação de pagamento: 

I - nota fiscal do estabelecimento de ensino ou instituição certificadora, emitida em nome do 
interessado; 

II - boleto de cobrança bancária com autenticação mecânica ou acompanhado do comprovante 
de quitação; 

III - recibo ou declaração de quitação, em nome do interessado, devidamente firmado pelo 
responsável pela instituição de ensino; ou 

IV - fatura do cartão de crédito e respectivos comprovantes que permitam verificar a efetivação 
do pagamento. 

Parágrafo único. Deverão constar dos documentos as seguintes informações: 

I - o nome do participante; 

II - CNPJ e razão social da instituição; e 

III - discriminação de serviços, incluindo o valor e a data de sua prestação. 

Art. 18.  A CVM não efetuará pagamentos diretamente a instituições certificadoras ou 
ministrantes de cursos. 

Art. 19.  O percentual do incentivo poderá ser revisado, suspenso ou cancelado pela CVM em 
virtude de contingenciamento ou restrição dos recursos orçamentários ou financeiros, não sendo 
devida a revisão de incentivo já autorizado. 

Parágrafo único. Qualquer decisão que venha a alterar o valor do incentivo será imediatamente 
informada pela CAP aos servidores. 

Art. 20.  O incentivo não se incorpora à remuneração para qualquer efeito. 

 

CAPÍTULO V – DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 21.  Ficará obrigado a devolver o valor do reembolso recebido, nos termos dos arts. 46 e 47 
da Lei nº. 8.112/90 o servidor que, antes de decorrido um ano contado do recebimento do 
benefício: 

I - for exonerado ou demitido; 

II - solicitar aposentadoria, exceto nos casos de aposentadoria por invalidez; 

III - solicitar cessão, vacância por posse em outro cargo inacumulável ou alteração de exercício 
para prestação de serviço em outro órgão ou entidade, salvo casos de requisição previstos em 
lei; e 

IV - requerer as licenças ou afastamentos previstos nos incisos II, IV, VI e VII do art. 81 e arts. 
94 a 96 da Lei nº. 8.112/90, salvo o afastamento que ocorra por interesse da Administração. 
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CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 22.  A CVM poderá solicitar ao interessado, a qualquer tempo, esclarecimentos ou 
informações adicionais sobre o incentivo pleiteado. 

Art. 23  O curso para o qual tenha sido concedido incentivo por meio deste Programa poderá ser 
objeto de licença para capacitação, desde que atenda aos requisitos definidos na norma interna 
em vigor. 

Art. 24.  O interessado assumirá total responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos 
documentos apresentados. 

Art. 25.  A adesão ao Programa implica a automática e incondicional aceitação do disposto 
nesta portaria. 

Art. 26.  A relação de beneficiários, certificações pretendidas e respectivos valores será 
publicada em Boletim de Pessoal disponível na intranet. 

Art. 27. Cabe à SAD resolver os casos omissos no âmbito desta portaria, com base em parecer 
prévio da CAP. 

Art. 28.  Compete ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP: 

I - definir certificações prioritárias, critérios e diretrizes adicionais, alterar procedimentos e 
determinar eventuais alterações no percentual máximo do incentivo; e 

II - decidir, em última instância, sobre eventuais recursos interpostos, em conformidade com os 
procedimentos previstos na Portaria/CVM/PTE/n° 100, de 21 de julho de 2017, que instituiu o 
Comitê. 

Art. 29.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal. 

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA CVM 

Pelo presente instrumento, 
eu,_______________________________________ _____, Matrícula SIAPE 
_____________________, servidor(a) em exercício na Comissão de Valores 
Mobiliários, lotado(a) na ______________________________________ (nome do 
Componente Organizacional), ocupante do cargo _______________________________, tendo 
tido minha participação autorizada no Programa de Certificação Profissional da CVM, para 
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realização de _____________________ (nome do curso ou certificação), promovido pela 
_____________________ (nome da instituição), expressamente declaro o que se segue: 

1. Tenho pleno conhecimento do disposto na Portaria/CVM/PTE/Nº 116, de 21 de agosto de 
2018, que regulamenta a concessão de incentivos para a obtenção de certificações profissionais 
no âmbito da CVM, e comprometo-me a cumprir fielmente com todos os seus termos 
e condições, sujeitando-me às obrigações nela estabelecidas. 

2. Comprometo-me, inclusive, a cumprir fielmente as seguintes obrigações: 

I. aplicar as competências e conhecimentos adquiridos em minhas atividades profissionais; 

II. realizar a prova de certificação que ensejou minha participação no Programa; 

III. permanecer no exercício de minhas atividades laborais na CVM, pelo período mínimo de 1 
(um) ano, para cada certificação ou nível, caso seja composta por mais de um, salvo os casos de 
requisição previstos em lei; e 

IV. em caso de descumprimento dos itens II e III, ressarcir a CVM dos gastos com minha 
participação no Programa. 

 

(Local), ___ de _________ de _______. 

Assinatura do(a) declarante 

 
 
 
 

ANDRÉA COELHO BAPTISTA 
Gerente de Recursos Humanos 


