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AVISO DE DIVULGAÇÃO 
 
 

A Secretária Municipal de Gestão, na forma que determina o parágrafo 5º do artigo 6º do 
Decreto 21.550/2011, faz divulgar o quantitativo de vagas, conforme Anexo I, para o Programa 
Portal para a Universidade, subprograma de Incentivo à Educação Superior pelas instituições 
de ensino superior, conveniadas com a Prefeitura Municipal do Salvador, ao tempo em que 
informa: 
 
1º - A Seleção do Portal do primeiro semestre de 2016 oferece para os cursos de graduação 
plena 60 (sessenta) vagas a título de Ajuda Pecuniária aos servidores e empregados públicos. 
As demais vagas disponibilizadas aos servidores, empregados municipais e seus dependentes 
serão 30% de Redução de Custo ou 35% em caso de transferência de outra instituição para 
instituição conveniada.  
 
2º - Só será concedido o benefício da Ajuda Pecuniária ao servidor ou empregado público que 
esteja regularmente matriculado em curso, exigido em cargo da mesma carreira em que se 
encontre, de acordo com o Anexo II. 
 
3º - As inscrições para o Programa Portal Para a Universidade, Subprograma “Incentivo à 
Educação Superior” ocorrerão no Setor de Gestão de Pessoas de cada órgão ou entidade, no 
período de 29/12/15 a 15/01/2016. 
 
4º - No ato da inscrição o servidor deverá apresentar a cópia do contracheque, comprovante de 
matrícula 2016.1, CPF, cópia do RG (para dependentes), cópia da certidão de casamento (para 
cônjuge) e diploma ou certificado de conclusão de curso, se graduado, preenchendo, neste ato, 
a Ficha de Inscrição e a Declaração de Compromisso. 
 
5º - A DGP/CDV – Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenadoria Central de 
Desenvolvimento, Desempenho e Valorização de Pessoas, no período de 18 a 21 de janeiro de 
2016, realizará, se o número de inscritos for maior do que o número de vagas disponibilizadas 
para um curso, processo seletivo, observando os critérios dispostos no § 6º do artigo 6º e 
parágrafo único do artigo 13, do Decreto nº 21.550/2011. 
 
6º - A SEMGE publicará no DOM, por instituição e curso, até o dia 27 de janeiro de 2016, os 
servidores contemplados com o incentivo de Ajuda Pecuniária e redução da mensalidade de 
30% e 35%. 
 
7º - As CAD’s, GERAD’s e GERAF’s, através dos seus Setores de Gestão de Pessoas -
SEGEP, são as unidades administrativas, em cada órgão e entidade, responsáveis por prestar 
informações e esclarecimentos sobre o Programa Portal Para a Universidade, Subprograma 
“Incentivo à Educação Superior”, sendo seus titulares, devidamente instruídos pela SEMGE. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 29 de dezembro de 2015. 
 
 

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO 
Secretária 

 


