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Aceleração da promoção na Carreira Docente
Definição:
Passagem
agem do servidor para uma classe superior à qual se encontra, independente
do cumprimento de interstício, mediante apresentação de titulação.
Requisitos:
 Aprovação em estágio probatório (não se aplica aos admitidos antes de 1º de
março de 2013);
• De qualquer
er nível da classe de Auxiliar para o nível 1 da classe de
Assistente: título de mestre;
• De qualquer nível da classe de Auxiliar ou Assistente para o nível 1 da
classe de Adjunto: título de doutor.
Procedimentos:
Requerimento à PROREH, com comprovante da titulação anexado.
Contato: Divisão de Apoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
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Acidente de Trabalho
Definição:
É aquele que ocorre com o servidor federal, pelo exercício do
do cargo, função, ou
emprego no ambiente de trabalho ou no exercício de suas atividades a serviço da
Administração Pública Federal, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou
mental. São também considerados acidentes em serviço os eventos que ocorrem
ocorr
no
percurso da residência para o trabalho ou vice-versa.
vice
Fundamentação: Art. 212 da Lei nº 8.112/90 e Art.20 da Lei nº 8213/1991.
Informações Gerais:
 O acidentado deverá encaminhar-se
encaminhar se para o pronto socorro para o primeiro
atendimento, tão logo deverá ser feito o comunicado a Chefia imediata do
acidentado para ser preenchido o Comunicado de Acidente de Trabalho do
Servidor Público (CAT, disponibilizado na página da UFU) e a chefia deverá
assinar e carimbar o documento.
 Deverá ser solicitado ao médico (que atendeu ao acidentado) que preencha
corretamente e assine o CAT/SP – Comunicado de Acidente do Trabalho do
Servidor Público.
 Ligar para agendamento na Junta Médica Oficial - JUMOF (ramal 2391) caso
não seja possível enviar um representante munido do Laudo
Laudo médico e se
necessário do B.O., para comunicação do ocorrido para agendamento de perícia.
 Será feita a investigação da possibilidade de acidente pelo Setor de Engenharia
de Segurança do Trabalho – SESET e acompanhado pela Divisão de Saúde
Ocupacional – DISAO se necessário. Nesta seqüência os demais
encaminhamentos serão providenciados.
Formulário de preenchimento:
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form SESEThttp://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form-SESET
Comunicacao-de-Acidente--de-Trabalho-CAT-SP_antigo.pdf
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Acompanhamento ao Acidente Biológico
Definição:
Acompanhamento ao Servidor vítima de Acidente Biológico por até 6 meses se
necessário.
Fundamentação:
Protocolo de Atendimento a Exposição à material biológico do Ministério da
Saúde
Quem o realiza:
Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização:
Realizado no Servidor vítima de Acidente Biológico de acordo com protocolo
do Ministério da Saúde, após este ter sido atendido no serviço
serviço de urgência do Hospital
de Clínicas.
Informações gerais:
O servidor após se acidentar, deverá procurar o atendimento médico imediato no
Pronto Socorro do HC, onde será medicado e orientado. Após, deverá procurar o Setor
de Perícia em Saúde para documentação
documentação do acidente, quando o mesmo será
encaminhado para a DISAO e dará início ao acompanhamento indicado pelo Ministério
da Saúde.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218--2631
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Adicional de insalubridade
Definição:
Adicional sobre o Vencimento do Cargo Efetivo, a que fazem jus os servidores
que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte.
Fundamentação: Art. 61, inc. IV da Lei nº 8.112/90 com a nova redação dada pela Lei
nº 9.527/97 e Art. 5º, § 3º da ON SRH/MPOG nº 2/2010.
Requisitos básicos:
Trabalhar
rabalhar permanente ou com habitualidade em locais insalubres e/ou exercer
atividades ou operações,
ções, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho
fiquem expostos a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Documentação necessária:
ia:
Disponível
no
endereço
eletrônico:
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form SESEThttp://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form-SESET
Solicitacao-de-Insalubridade
Insalubridade-UFU_antigo.pdf
Informações gerais:
 O Adicional de Insalubridade corresponde aos percentuais de 5% (cinco por cento),
cen
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), de acordo com os graus mínimo,
médio ou máximo, calculados sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
 O direito à percepção de Adicional de Insalubridade cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos
scos que deram causa à sua concessão.
 A servidora gestante ou lactante será afastada das operações ou locais considerados
insalubres, pela chefia imediata e, enquanto durar a gestação e a lactação, exercerá
suas atividades em local salubre.
 O Adicional dee Insalubridade/Periculosidade não é incorporável aos proventos de
aposentadoria por falta de amparo legal.
 Durante os períodos em que permanecer em gozo de Licença para Desempenho de
Mandato Classista, Licença Prêmio por Assiduidade, afastado para a realização
real
de
curso de pós-graduação,
graduação, para servir a outro órgão ou entidade, Licença para
Atividade Política ou Exercício de Mandato Eletivo, o servidor não fará jus ao
Adicional de Insalubridade.
 Considera-se
se exposição habitual aquela em que o servidor submete-se
subme
a
circunstâncias ou condições insalubres e perigosas como atribuição legal do seu
cargo por tempo superior à metade da jornada de trabalho semanal.
 Considera-se
se exposição permanente aquela que é constante, durante toda a jornada
laboral e prescrita como
omo principal atividade do servidor.
 Não terá direito ao adicional de insalubridade o servidor que no exercício de suas
atribuições fique exposto aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico
ou ocasional.
 Para solicitação ou revisão de adicional
adicional de Insalubridade o servidor deverá
preencher corretamente o formulário de solicitação ou revisão . Após o
preenchimento o servidor deverá protocolar o formulário (no Setor de Protocolo
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para os servidores da UFU no bloco 2U do Campus Umuarama ou no bloco
bloc 1A do
Campus Santa Mônica ). As solicitações pertinentes serão analisadas para que
possam ser tomadas as devidas providências pelo SESET.
Contato: SESET- Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho
Av. Mato Grosso , nº 3370 - Bloco 4E - Sala 21, Campus Umuarama,
e-mail: secretaria@seset.ufu.br,
secretaria@seset.ufu.br
Telefone: 34 3218-2485
3218
ou 3218-2627.
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Adicional de periculosidade
Definição:
É uma vantagem pecuniária, de caráter
caráter transitório, concedida ao servidor que
trabalhe com habitualidade em atividades ou operações perigosas. São requisitos
básicos para a concessão: trabalhar com habitualidade em condições de risco acentuado
e/ou exercer atividades ou operações, que por sua natureza ou métodos de trabalho,
implique o contato permanente com inflamáveis.
Fundamentação: Art. 2º, § 2º do Decreto 93.412/86 e Art. 61, inc. IV da Lei nº
8.112/90 com a nova redação dada pela Lei nº 9.527/97.
Informações Gerais:
 O Adicional de Periculosidade
ericulosidade corresponde a 10% (dez) por cento, calculados sobre
o vencimento do cargo efetivo do servidor.
 A execução do pagamento somente será processada à vista de Portaria de
localização ou de exercício do servidor e de Portaria de concessão do adicional,
adici
bem
como de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão desses
documentos antes de autorizar o pagamento.
 O Adicional de Insalubridade/Periculosidade não é incorporável aos proventos de
aposentadoria por falta de amparo legal.
 Para solicitação ou revisão de adicional de Periculosidade o servidor deverá
preencher corretamente o formulário de solicitação ou revisão. Após o
preenchimento o servidor deverá protocolar o formulário (no Setor de Protocolo
para os servidores da UFU no bloco 2U do Campus Umuarama ou no bloco 1A do
Campus Santa Mônica). As solicitações pertinentes serão analisadas para que
possam ser tomadas as devidas providências pelo SESET.
Formulário de preenchimento:
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/fil
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form-SESET
SESETSolicitacao-de-Insalubridade
Insalubridade-UFU_antigo.pdf
Contato: SESET- Setor de Engenharia
Engen
de Segurança do Trabalho
Av. Mato Grosso , nº 3370 - Bloco 4E - Sala 21, Campus Umuarama
e-mail:
mail: secretaria@seset.ufu.br
secretaria@seset.ufu
Telefone: 34 3218-2485
3218
ou 3218-2627.
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Afastamento para exercício mandato eletivo
Definição:
Afastamento permitido ao servidor quando investido em mandato eletivo
federal, estadual, municipal ou distrital.
Documentação necessária:
 Requerimento
uerimento do servidor.
 Comprovação do mandato eletivo a ser desempenhado (diploma do Tribunal
Regional Eleitoral ou outro documento oficial).
Informações gerais:
 Tratando-se
se de mandato federal, estadual ou distrital, o servidor ficará afastado do
cargo.
 Investido em mandato de PREFEITO, o servidor será afastado do cargo, sendo-lhe
sendo
facultado optar pela remuneração do cargo efetivo.
 Investido em mandato de VEREADOR o servidor optará por uma das seguintes
possibilidades:
1. Havendo compatibilidade de horários,
horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
2. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, sendo-lhe
sendo
facultado optar pela remuneração do cargo efetivo ou do cargo eletivo.
 O exercício remunerado
unerado de mandato de Vereador por Docente em regime de
dedicação exclusiva implica sua alteração para 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, enquanto durar o mandato.
 No caso de afastamento do cargo com perda da remuneração do cargo efetivo,
efet
não
se recolhe contribuição para o plano de seguridade social do servidor, por ausência
de fato gerador.
 O Servidor investido em função de Direção, Chefia, ou Assessoramento que se
afastar para exercício de mandato eletivo será dispensado da função.
 O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido de ofício ou
redistribuído para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.
 O período de afastamento para exercício de mandato eletivo é considerado como de
efetivo exercício. No entanto,
entanto, se em virtude do exercício de mandato eletivo o
servidor receber pensão ou aposentadoria de órgãos previdenciários de
parlamentares, não poderá utilizar o período de mandato eletivo para nenhum efeito
no Serviço Público Federal.
Contato: Divisão de Apoio
poio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Afastamento para Pós-Graduação
Pós
Definição:
O servidor técnico--administrativo poderá afastar-se
se integralmente do exercício
de suas atividades para participar de cursos de Pós-Graduação
Pós Graduação (mestrado, doutorado e
pós-doutorado)
doutorado) em instituições nacionais e estrangeiras.
Fundamentação:: Art. 96 A da Lei nº 8.112 de 11/12/90, Decreto nº 5.707 de
23/02/2006.
A quem se destina:: Servidor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação.
Período de realização:
O servidor deverá entregar
entregar à Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP, com
antecedência de 30 dias do início do afastamento a documentação que consta dos
procedimentos do referido afastamento.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/187
Contato: Divisão de Capacitação
Capacit
de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8990
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Ajuda de custo
Definição:
Indenização destinada a compensar as despesas de instalação do servidor e de
sua família que, no interesse
interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com
mudança de domicílio em caráter permanente.
Requisitos básicos:
 Passar a ter exercício em nova sede, no interesse da Administração, com mudança de
domicílio em caráter permanente.
 O servidor deverá preencher o requerimento, anexar a documentação exigida e
encaminhar à PROPLAD.
Documentação
necessária:
http://www.proreh.ufu.br/node/108

disponível
isponível

no

endereço

eletrônico

Informações gerais:
 Considera-se
se sede o município onde está instalado o órgão da repartição em que o
servidor passa a ter exercício em caráter permanente.
 O servidor que passar a ter exercício em nova sede, fará jus não só à ajuda de custo,
como também transporte para si e para seus dependentes, compreendendo passagens,
bagagens e bens pessoais.
 A ajuda de custo é calculada sobre o valor da remuneração percebida no mês de
deslocamento do servidor, variando de 1 (uma) a 3 (três) vezes essa importância,
conforme o número de dependentes.
 O servidor recém admitido, nomeado para ter exercício
exercício em local diferente daquele
em que reside, não faz jus à ajuda de custo.
 A pessoa nomeada para cargo em comissão, com mudança de domicílio, mesmo que
não vinculada ao Serviço Público Federal, faz jus à ajuda de custo.
 O filho inválido, de qualquer idade, é considerado dependente do servidor para
efeitos de pagamento de ajuda de custo;
 Para efeitos de transporte, considera-se
considera se também, como dependente do servidor, o
empregado doméstico, desde que comprovada regularmente esta condição.
 O servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não
se apresentar na nova localidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data de publicação da respectiva Portaria no D.O.U.
Contato: Divisão de Folha de Pagamento - DIFOP
E-mail:
mail: ludmilam@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4629,
3239
3239-4610, 3239-4612 e 3239-4614
4614
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Alteração de dados bancários
Definição:
É a possibilidade dada aos servidores (ativos e inativos) e pensionistas de
optarem por receber seus vencimentos
vencimentos na instituição bancária de sua preferência, desde
que esteja integrada ao sistema SIAPE e conveniada a esta Instituição.
Documentação
necessária:
http://www.proreh.ufu.br/node/108

disponível
isponível

no

endereço

eletrônico

Contato: Divisão de Folha de Pagamento
Paga
- DIFOP
E-mail:
mail: ludmilam@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4629,
3239
3239-4610, 3239-4612 e 3239-4614
4614
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Alteração de regime de trabalho para servidor docente
Definição:
É a alteração do regime de trabalho (20 horas, 40 horas ou Dedicação Exclusiva)
Exc
de servidor docente (carreira do Magistério Superior e Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico) e ficará submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:
1. De tempo parcial, com obrigação de prestar 20 (vinte) horas semanais de
trabalho;
2. De tempo integral, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho.
3. De dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho e proibição de exercer outra atividade remunerada, pública ou
privada.
ação necessária:
Documentação
 Requerimento do servidor por meio de formulário próprio;
 Parecer da Direção da Unidade Acadêmica, considerando a alteração no Banco de
Equivalência da Instituição;
 No Regime de Dedicação Exclusiva, o docente deverá apresentar a Declaração
Declaraç de
Acúmulo de Cargos.
Informações gerais:
 No regime de dedicação exclusiva o docente fica impedido de exercer outra
atividade remunerada, pública ou privada, exceto nos casos de:
o Participação em órgão de deliberação coletiva relacionada com as
funções de magistério;
o Participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com
o ensino ou a pesquisa;
o Percepção de direitos autorais ou correlatos;
o Colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua
especialidade e devidamente autorizada
autorizada pela instituição, de acordo com
normas aprovadas pelo conselho superior competente.
 No regime de dedicação exclusiva o docente ficará obrigado a prestar 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, em dois turnos diários e completos.
Contato: Divisão
ão deApoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
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Aposentadoria compulsória
Definição:
Passagem obrigatória do servidor da atividade para a inatividade, por ter
completado 70 (setenta)
ta) anos de idade, independente de sexo.
Informações gerais:
 A Diretoria de Gestão de Pessoas realiza, periodicamente, o levantamento e emissão
de relatório contendo os servidores que completarão 70 (setenta) anos de idade. Este
levantamento tem periodicidade
periodic
anual.
 A Diretoria de Gestão de Pessoas comunicará ao servidor sobre sua aposentadoria
compulsória com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, procedendo à abertura de
processo para tal fim. Posteriormente, o processo será encaminhado ao servidor
visando
isando à complementação dos documentos necessários à decretação da
aposentadoria.
 A aposentadoria compulsória será automática, com vigência a partir do dia imediato
àquele em que o servidor atingir a idade-limite
idade limite de permanência no serviço ativo,
independente
te da data de publicação da Portaria no D.O.U.
 Caberá à chefia imediata informar ao servidor, com antecedência, que um dia após
completar 70 (setenta) anos de idade não mais poderá exercer suas atividades na
Instituição.
 Quando proporcional ao tempo de contribuição,
contribuição, os proventos na aposentadoria
compulsória não serão inferiores a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
 O servidor aposentado com provento proporcional, se acometido posteriormente de
doença especificada em lei, terá direito a receber provento
provento integral, com base na
média aritmética dos últimos 90 salários.
Contato: Divisão deAposentadoria e Pensão - DIAPP
E-mail:
mail: diapp@proreh.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4606,
3239
3239-4652 e 3239-4621
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Aposentadoria por invalidez
Definição:
Passagem do servidor da atividade para a inatividade remunerada, com
proventos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição/serviço, por estar
incapacitado para o serviço público. Quando o servidor não tiver as condições de saúde
necessárias à execução
ução das atividades do cargo, função ou emprego deverá ser afastado
para tratamento. Caso seja constatada, a qualquer tempo, a impossibilidade de reversão
da condição e não for possível a readaptação, ou ainda, expirado o prazo de 24 meses de
afastamento pela
ela mesma enfermidade, ininterruptos ou não, será sugerida a sua
aposentadoria por invalidez.
Fundamentação: Art. 186, Inciso I, §1º e §3º, Art. 188, § 1º, §2º, §3º §4º e §5º, da Lei
nº. 8.112/1990, alterada pela Lei nº. 11.907/2009.
Informações gerais:
 A Divisão de Junta Médica encaminhará o Laudo Pericial opinando pela
aposentadoria do servidor para a Diretoria de Administração de Pessoal que
providenciará a abertura de processo, para que sejam complementados os
documentos necessários para a concessão de
d aposentadoria.
 A aposentadoria por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo
ato no Diário Oficial da União.
 Até a publicação do ato de aposentadoria o servidor será considerado em licença
para tratamento de saúde.
 Se a aposentadoria
ria por invalidez for motivada por doença especificada em lei (todas
indicadas no art. 186, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90), doença profissional ou
acidente em serviço, os proventos serão integrais, independente do tempo de
contribuição.
 Haverá isenção do desconto do Imposto de Renda na fonte para os servidores
aposentados por doença especificada em lei.
 Quando a aposentadoria for proporcional ao tempo de contribuição, os proventos
não serão inferiores a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.
 O servidor
or aposentado com provento proporcional, se acometido posteriormente de
doença especificada em lei, passará a receber proventos integrais.
 Até que lei específica discipline a matéria, o tempo de serviço será contado como
tempo de contribuição.
 Em todos os casos de aposentadoria por invalidez, a junta poderá determinar prazo
para reavaliação do caso.
 No caso de limitações de atividades, pode ser sugerida a restrição de atividades para
uma recolocação funcional dentro do mesmo cargo, função ou emprego.
 A invalidez
alidez pode ser considerada de caráter temporário, quando há possibilidade de
recuperação, após tratamento específico. Nesses casos, a junta dever indicar um
prazo após o qual proceda a reavaliação da capacidade laborativa do servidor.
servidor
 As enfermidades são: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondilartrose anquilosante, nefropatia
nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget
(osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids.
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Contatos: Divisão de Aposentadoria e Pensão - DIAPP
E-mail:
mail: diapp@proreh.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4606,
3239
3239-4652 e 3239-4621
Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Aproveitamento de servidor em disponibilidade
Definição:
O retorno
torno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á
far
mediante
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença
comprovada por junta.
Fundamentação:: Art. 32 da Lei nº. 8.112/1990
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece
acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Atendimento Individual – Plantão Psicossocial
Definição:
Atendimento em crise, não sendo necessário agendamento prévio. É um tipo de
intervenção que acolhe a pessoa no exato momento de sua necessidade, ajudando-a
ajudando a
lidar melhor com seus recursos e limites pessoais. Na oportunidade, são efetuados as
orientações e encaminhamentos necessários.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais e Fundações.
Horário: de segunda-feira
feira à sexta-feira,
sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00
13:0 hs às 17:00
hs.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato:: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Atendimento Individual – Serviço Social
Definição:
É um modelo de atendimento feito pelo Serviço Social que compreende a
questão social como núcleo de formação do ser humano e como elemento
elemen de
constituição das relações entre o profissional, a instituição, o cidadão e a realidade
social. Esse atendimento analisa e intervêm na realidade social da pessoa interessada, e
de acordo com suas necessidades, define estratégias de intervenção social para a
situação problema apresentada.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais e Fundações.
Procedimento: são
ão atendimentos individuais e/ou ao grupo familiar, podendo ser mais
de um atendimento. São atendimentos com agendamento prévio,
prévio, e após, são feitos
encaminhamentos, se necessário, para outros serviços do setor de acordo com as
especificidades. São acolhidas demandas espontâneas e ou encaminhamentos.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado
ado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Avaliação da idade mental de dependente
dependente para concessão de
auxílio pré-escolar
pré
Definição:: o dependente de um servidor que apresentar deficiência mental grave poder
ter direito a auxílio pré-escolar
escolar enquanto for constatada, por avaliação pericial, idade
mental inferior a seis anos.
Fundamentação:: parágrafo 2º do Art. 4º Decreto nº. 977/1993
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente
pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Avaliação de Desempenho
Definição:
Instrumento
to gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados
obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos
decorrentes das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho,
considerando o padrão de qualidade
qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a
finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor.
Fundamentação:: Lei nº 11.091 de 12/01/2005, Decreto nº 5.825 de 29/06/2006, Lei nº
11.784 de 22/09/2008.
A quem se destina:: Servidor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação.
Período de realização:: O servidor fará avaliação de desempenho individual através da
página www.avaliacao.proreh.ufu.br.
www.avaliacao.proreh.ufu.br Dois meses antes da data prevista
revista para progressão
por mérito, a Divisão de Análise de Desempenho encaminhará memorando para
servidores e respectivas chefias informando procedimentos.
Informações no site: http://www.avaliacao.proreh.ufu.br
http://www.avaliacao.proreh.u
Contato: Divisão de Análise de Desempenho - DIAND
E-mail:
mail: diand@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8986
(34)3291
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Avaliação de Nexo Causal
Definição:
São
ão avaliações clínicas realizadas no Servidor, quando este apresenta alguma
suspeita dee um agravo da saúde relacionado ao seu cargo.
Fundamentação: SIASS
Quem o realiza: Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização:: realizada sempre que houver alguma suspeita de doença
relacionada ao trabalho, ou mesmo quando o Servidor
Servidor estiver em “Reajustamento
Funcional” e necessitar de uma reavaliação quanto à sua capacidade laborativa.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Avaliação
aliação de sanidade mental para fins de processo
administrativo
dministrativo disciplinar
Definição:
Em
m caso de servidor acusado em Processo Administrativo Disciplinar, a junta
pode ser solicitada a avaliá-lo
avaliá lo quanto a sua sanidade mental, devendo essa junta ter a
participação
icipação de pelo menos um médico psiquiatra.
Fundamentação:: Art. 160 da Lei no 8.112/1990
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento,
ndamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218

27

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Avaliação para isenção de imposto de renda
Definição:
É conferida isenção de imposto de renda sobre rendimentos de pessoa física,
percebidos a título de aposentadoria e ou pensão em determinados casos especificados
abaixo.
Fundamentação:: Art. 6º da Lei nº. 7.713/88,
7.713/88, alterada pela Lei nº. 11.052/04.
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais:
A Lei nº. 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº. 8.541/1992 e alterada pelas
Leis nos 9.250/1995 e 11.052/2004, confere isenção
isenção de imposto de renda nos seguintes
casos:
• aposentadoria motivada por acidente em serviço;
• moléstia profissional;
• tuberculose ativa;
• alienação mental;
• esclerose múltipla;
• neoplasia maligna;
• cegueira;
• hanseníase;
• paralisia irreversível e incapacitante;
• cardiopatia grave;
• doença de Parkinson;
• espondilartrose anquilosante;
• nefropatia grave;
• estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);
• hepatopatia grave;
• contaminação por radiação;
• síndromee da imunodeficiência adquirida;
ad
A isenção de imposto de renda é exclusiva aos proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, não podendo ser isentos os servidores que não estejam aposentados.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante
ante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Averbação de tempo de serviço/contribuição
o/contribuição
Definição:
É o registro, na pasta funcional do servidor e no sistema SIAPE, do tempo de
contribuição decorrente de vínculo de trabalho prestado a outras instituições públicas ou
privadas, desde que este período não tenha sido aproveitado para
para outros quaisquer
benefícios (de natureza previdenciária) em quaisquer outras entidades (públicas ou
privadas).
Informações gerais:
 O tempo de contribuição prestado ao Serviço Público Federal será aproveitado para
todos os fins (dentro dos limites que
que a legislação especifique), mediante certidão
expedida pelo órgão onde foi exercido o cargo ou emprego.
 O tempo de contribuição prestado ao Serviço Público Estadual ou Municipal será
aproveitado apenas para aposentadoria, mediante certidão fornecida pela Secretaria
de Estado ou pela Secretaria Municipal responsável pelos cadastros funcionais dos
servidores.
 O tempo prestado em Atividade Privada, cujo recolhimento previdenciário é
efetuado ao INSS, será contado apenas para aposentadoria, mediante apresentação
apresent
de Certidão fornecida pelo INSS.
 O Serviço Militar prestado às Forças Armadas será contado para todos os fins,
exceto o Tiro de Guerra, que será aproveitado apenas para aposentadoria.
 O tempo de contribuição de servidores afastados para servir a organismo
org
internacional será contado para fins de aposentadoria.
 O tempo de contribuição de servidores cedidos sem ônus, na forma prevista no
artigo 102, incisos II e III da Lei nº 8.112/90, será considerado desde que o
interessado apresente Certidão desse período
período por ocasião de seu retorno.
 O tempo retribuído mediante recibo não é contado para nenhum efeito.
 Não se averba tempo de serviço prestado gratuitamente, pois não gera recolhimentos
previdenciários.
OBSERVAÇÃO:: Conforme a Emenda Constitucional nº 20/98, até que lei específica
discipline a matéria, o tempo de serviço será contado como tempo de contribuição.

Contato: Divisão de Movimentação e Registro - DIMOR
E-mail:
mail: marias@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4643,
3239
3239-4649 e 3239-4613
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Auxílio
Auxílio-funeral
Definição:
funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou
O auxílio-funeral
aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. Se o funeral
for custeado por terceiro, este será indenizado.
Documentação: disponível
isponível no endereço eletrônico http://www.proreh.ufu.br/node/108
Contato: Divisão de Folha de Pagamento - DIFOP
E-mail:
mail: ludmilam@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4629,
3239
3239-4610, 3239-4612 e 3239-4614
4614
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Auxílio natalidade
Definição:
nefício concedido ao servidor por motivo de nascimento de filho.
Benefício
Requisito básico: nascimento
ascimento de filho(s), inclusive no caso de natimorto.
Documentação: disponível no endereço eletrônico http://www.proreh.ufu.br/node/108
Informações gerais:
 O auxílio será
rá pago ao cônjuge ou companheiro servidor da Instituição, quando a
parturiente não for servidora de órgão público.
 Caso a servidora ou mulher de servidor venha a falecer em consequência do parto, o
benefício do auxílio-natalidade
natalidade deverá ser repassado aos sucessores (beneficiários).
 O pagamento de auxílio-natalidade
auxílio natalidade corresponde ao menor valor de vencimento do
serviço público, na data do parto, devendo ser complementado até o valor vigente do
salário mínimo integral.
 Na hipótese de parto múltiplo, o valor será
será acrescido de 50% (cinquenta por cento)
por nascituro.
 Os vencimentos decorrentes do auxílio-natalidade,
auxílio natalidade, pagos pela Previdência Oficial da
União são isentos de Imposto de Renda.
 O direito de requerer o auxílio-natalidade
auxílio natalidade prescreve após 5 (cinco) anos do
nascimento da criança.
Contato: Divisão de Folha de Pagamento - DIFOP
E-mail:
mail: ludmilam@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4629,
3239
3239-4610, 3239-4612 e 3239-4614
4614
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Auxílio pré-escolar
pré
Definição:
Benefício concedido ao servidor para auxiliar nas despesas pré-escolares
pré
de
filhos ou dependentes com idade até 5 (cinco) anos de idade, inclusive.
Requisitos básicos:
 Consideram-se
se como dependentes para efeito da assistência pré-escolar,
pré escolar, o filho e o
menor sob tutela do servidor, que se encontre na faixa
faixa etária estabelecida.
 Tratando-se
se de dependentes com necessidades especiais, será considerada como
limite para atendimento a idade mental, comprovada mediante laudo médico.
Documentação necessária:
 Formulário devidamente preenchido e assinado,
 Cópia da certidão de nascimento e, no caso de adoção, também a cópia do termo de
Adoção ou de Guarda e Responsabilidade.
 Laudo médico no caso de dependente portador de necessidades especiais,
comprovando a idade mental de até 5 (cinco) anos, que deverá ser avaliado
aval
pela
Junta Médica.
Informações gerais:
 A assistência pré-escolar
escolar será prestada aos dependentes dos servidores públicos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
 O valor estabelecido é de R$ 89,00 mensal por dependente.
 o dependente
pendente de um servidor que apresentar deficiência mental grave poder ter
direito a auxílio pré-escolar
escolar enquanto for constatada, por avaliação pericial, idade
mental inferior a seis anos.
 O auxílio pré-escolar
escolar será concedido:
• Somente a um dos cônjuges, quando
quando ambos forem servidores da Administração
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional,
• Ao que detiver a guarda legal dos dependentes, em caso de pais separados,
• Somente em relação ao vínculo mais antigo, se o servidor acumular cargos ou
empregos na Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional,
• Somente a partir da data do requerimento.
 O servidor perderá o benefício:
• No mês subsequente ao que o dependente completar 6 (seis) anos de idade
cronológica e mental,
• Quando ocorrer o óbito do dependente,
• Enquanto o servidor estiver em licença para tratar de interesses particulares,
• Enquanto estiver o servidor afastado ou em licença com perda da remuneração.
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Contatos: Divisão de Apoio ao Docente - DIADO
E-mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
Divisão de Provimento e Acompanhamento de Pessoal TécnicoTécnico
Administrativo - DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239--4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Auxílio
Auxílio-transporte
Definição:
cio de natureza indenizatória, concedido em pecúnia pela União,
É o benefício
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua
residência para o locall de trabalho e vice-versa.
vice versa. É devido também, mediante opção, nos
deslocamentos trabalho-trabalho
trabalho nos casos de acumulação legal de cargos públicos.
Documentação
necessária:
http://www.proreh.ufu.br/node/108

disponível
isponível

no

endereço

eletrônico

Informações gerais:
 O servidor deverá mensalmente ter uma despesa máxima com transporte coletivo
(conforme a definição acima) correspondente a 6% (seis por cento) do vencimento
do cargo ou emprego, ou do vencimento do cargo em comissão ou do cargo de
natureza especial.
 A diferença entre o percentual de 6% (seis por cento) e a efetiva despesa com
transporte coletivo será retribuída pela União, em pecúnia.
 O auxílio-transporte
transporte tem caráter indenizatório e não se incorpora ao vencimento,
remuneração, proventos ou pensão, pois
p assim a lei determina.
 As diárias sofrem o desconto do auxílio-transporte,
auxílio transporte, exceto aquelas pagas nos finais
de semana.
 Para o desconto do auxílio-transporte
auxílio transporte por dia não trabalhado, considera-se
considera
a
proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias no mês.
Contato: Divisão de Folha de Pagamento - DIFOP
E-mail:
mail: ludmilam@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4629,
3239
3239-4610, 3239-4612 e 3239-4614
4614
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Capacitação no País
Definição:
afastar se para ações de capacitação de curta duração no país
O servidor poderá afastar-se
(congressos, seminários, conferências, estágios técnico científico, cursos e visitas
técnicas) para atualização e aperfeiçoamento profissional.
Fundamentação:: Lei nº 8.112 de 11/12/90, Lei nº 11.091 de 12/01/2005 e no Decreto
nº 5.707 de 23/02/2006.
A quem se destina: Servidor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação.
Entrega de Documentação: O servidor deverá entregar à Divisão de Capacitação de
Pessoal - DICAP, com antecedência de 10 dias do início da capacitação a
documentação que consta nos procedimentos
procedim
do referido afastamento.
Observação:: Afastamentos inferiores a 15 dias não há necessidade de formalizar o
pedido na DICAP para abertura de processo, a chefia imediata tem autonomia para
liberar o servidor.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/188
http://www.proreh.ufu.
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8990
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Capacitação no Exterior
Definição:
O servidor poderá afastar-se
afastar para ações de capacitação no exterior (congressos,
seminários, conferências, estágios técnico científicos, cursos e visitas técnicas) para
atualização e aperfeiçoamento profissional.
Fundamentação:: Decreto nº 91.800 de 18/10/1985, Decreto nº 1.387 de 07/02/1995.
A quem se destina: Servidor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação.
Entrega de Documentação:
Documentação: O servidor deverá entregar à Divisão de Capacitação de
Pessoal - DICAP, com antecedência de 20 dias do início da ação de capacitação a
documentação que consta dos procedimentos
p
do referido afastamento.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/189
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8990
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Cessão / Requisição
R
Definição:
O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos
poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios.
Fundamentação:: Artigo 93 § 1º ao 4º da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90),
com a redação dada pelo art. 22 da Lei 8.270, de 17/12/91 (DOU 19/12/91) e § 5º
acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10/12/97 (DOU 11/12/97), com redação dada pela
Lei 10.470, de 25/06/02 (DOU 26/06/02) e §§ 6º e 7º incluídos pela Lei nº 10.470, de
25/06/02 (DOU 26/06/02).
A quem se destina:: Servidores Ativos
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
Divisão
visão de Apoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
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Colaboração técnica
Definição:
Afastamento do servidor, no país, para prestar colaboração técnica em outra
instituição federal dee ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, vinculados a
projeto ou convênio com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da
instituição de origem.
A da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, incluído pela Lei nº
Fundamentação: Art. 26-A
11.233, de 22/12/2005.
A quem se destina:: Servidores ativos
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Comunicação de doença de notificação compulsória ao órgão de
saúde pública
Definição:
O profissional que primeiro levantar a hipótese diagnóstica deverá fazer a
comunicação. Quando o perito oficial identificar este tipo de diagnóstico, ele mesmo
deverá
erá fazer a comunicação. A notificação compulsória é a comunicação sobre a
ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde constatados no exercício da
profissão, e que, por força de lei, os profissionais de saúde têm obrigação de comunicar,
por escrito, à autoridade competente, para que sejam tomadas as providências sanitárias
e judiciais cabíveis.
Fundamentação: a obrigatoriedade da notificação ou comunicação está definida na Lei
nº. 6.259/1975 e a omissão da denúncia à autoridade pública é crime, com pena prevista
no Código Penal Brasileiro.
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: sempre que durante ato do perito oficial for identificada
determinada situação.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Concessões
Definição:
Concessões aos servidores para ausentar-se
ausentar se do serviço (ausências ao trabalho
amparadas pela legislação).
ação). O servidor poderá ausentar-se
ausentar se do serviço sem qualquer
prejuízo nos seguintes casos:
 por 1 (um) dia, para doação de sangue;
 por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
 por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :
1. casamento;
2. falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
Documentação necessária:
 Formulário devidamente preenchido e assinado,
 Cópia do documento comprobatório da ausência.
Informações gerais:
 As concessões
ncessões serão contadas a partir do fato gerador, ou seja, incluindo o dia do
casamento, falecimento, etc.
 As ocorrências previstas deverão ser devidamente registradas na folha ponto do
servidor e no sistema SIAPE, considerando-se
considerando se as demais como dias de efetivo
e
exercício.
 As concessões, quando possível, deverão ser comunicadas com antecedência à
chefia imediata.
Contato: Divisão de Apoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
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Concur Público para Técnico-Administrativo
Concurso
Administrativo
Definição:
Concurso público: processo de seleção de natureza competitiva, de provas ou de
provas e títulos, aberto ao público em geral, para provimento de cargo público em
caráter efetivo, cujas regras são definidas em edital. Edital: Instrumento utilizado para a
abertura de concurso público para provimento de cargo efetivo, com a finalidade de
orientar o público em geral, e, em especial, às pessoas interessadas.
Fundamentação:
 Artigo 37, II e IV, da Constituição Federal,
Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/98 (DOU 05/06/98);
 Artigo 11, da Lei nº 8.112/90 (DOU 12/12/90), com redação dada pela Lei nº
9.527, de 10/12/97 (DOU 11/12/97).
A quem se destina:: Comunidade em geral
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Constatação de deficiência dos candidatos aprovados em concurso
concu
público nas vagas de pessoas com deficiência
Definição:
Oss candidatos aprovados por concurso público na condição de deficientes,
conforme Decretos nº. 3.298/1999 e nº. 5.296/2004 serão avaliados por perícia médica
para fins de constatação de deficiência.
deficiência. Estes candidatos são encaminhados à JUMOF
pela Divisão de Provimento e Acompanhamento de Pessoal.
Fundamentação:: Art. 3º e 4º do Decreto nº. 3.298/199 alterado pelo Decreto nº.
5.296/2004
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais:
 Os candidatos deverão comparecer à perícia munidos de laudo médico que ateste
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
(CID
conforme
especificado no Decreto nº. 3.298/1999 e suas alterações, bem como à provável
causa da deficiência.
 A não observância aos dispositivos legais, assim como a reprovação na perícia
ou o não comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito às vagas
vag
reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
Período de realização: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Constatação de invalidez de dependente ou pessoa designada
Definição:
Avaliação
valiação realizada por junta médica oficial para comprovação da invalidez para
fins de concessão de benefício.
Fundamentação:: Art. 217, inciso II, alínea C e D e Art. 222 da Lei nº. 8.112/1990) e
comprovação de deficiência de dependente (Art. 217, inciso I, alínea E);
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais:
No caso de dependentes ou pessoa designada, que precisem da constatação para
fins de recebimento de pensão ou outro benefício, a junta deverá especificar o tipo de
invalidez, o seu caráter e a data do seu início.
início. Deverá também expressar a necessidade
ou não de reavaliação, e o referido prazo.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor
tor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Dependência Química - Agentes Multiplicadores
Definição:
É um curso de capacitação de agentes multiplicadores
multiplicadores em prevenção ao uso,
abuso e dependência de álcool e outras drogas com o objetivo de desenvolver ações de
prevenção e promoção à saúde do trabalhador e discutir políticas de atenção a
problemas relacionados à dependência química.
Quem o realiza: O Curso de Agentes Multiplicadores, parte integrante da promoção e
prevenção do Setor de Ações em Dependência Química - SEADQ – Oficina da Vida,
Vida é
programado, executado e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: A divulgação e inscrição
inscrição do Curso de Agentes Multiplicadores
ocorrem no final do mês de março e é disponibilizada por meio eletrônico. O curso tem
duração de 90 horas e poderá ser utilizado para progressão na carreira. A realização é
semanal, toda sexta-feira,
feira, das 08h30min
08h30mi às 11h30min.
A quem se destina: Comunidade Universitária: servidores, estudantes e órgãos
partícipes do SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
ofvida@umuarama
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Dependência Química - Ambulatório Familiar
Definição:
Programa de apoio e orientação aos familiares com problemas relacionados com
a dependência química, independente
independente de o usuário estar ou não em tratamento. As ações
do programa têm como foco o cuidado da família, orientações e informações gerais,
incremento da qualidade nas relações familiares e contribuições na aquisição de
ferramentas para lidar com a questão.
Fundamentação:
Miller, W. R.; Rollnick, S. Entrevista Motivacional: preparando pessoas para a mudança
de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Griffith E.; Marshall, E.J.; Cooko C.C.H.: Tratamento do Alcoolismo um guia prático
para profissionaiss da saúde. Porto Alegre: Artmed, 3ª ed., 1999.
Figlie, N. B.; Laranjeira, R.; Bordin, S.; Aconselhamento em Dependência Química.
São Paulo: Ed. Roca, 2004.
Diehl, A.; Cordeiro, D.C; Laranjeira, R.& COLS. Dependência Química - Prevenção,
Tratamento e Políticas
ticas Públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Quem o realiza: O Ambulatório Familiar, parte integrante da assistência do Setor de
Ações em Dependência Química - SEADQ – Oficina da Vida,, é programado, executado
e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: Toda segunda-feira
segunda feira às 13h30min, ingresso imediato durante
todo o ano.
A quem se destina: Comunidade Universitária: servidores, seus dependentes,
estudantes e órgãos partícipes do SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Dependência Química - Ambulatório Geral
Definição:
Consubstanciado em ações assistenciais
assistenciais e preventivas que promovam uma
compreensão do uso e abuso de álcool e outras drogas. Para tal, o programa utiliza de
estratégias de promoção de abstinência e redução de danos através de mudança de
hábitos e estilo de vida. Enfim, reconstruir sua vida pessoal, familiar e social num
conjunto de atenções individuais e grupais.
Fundamentação:
Miller, W. R.; Rollnick, S. Entrevista Motivacional: preparando pessoas para a mudança
de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Griffith E.; Marshall,
shall, E.J.; Cooko C.C.H.: Tratamento do Alcoolismo um guia prático
para profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 3ª ed., 1999.
Figlie, N. B.; Laranjeira, R.; Bordin, S.; Aconselhamento em Dependência Química.
São Paulo: Ed. Roca, 2004.
Diehl, A.; Cordeiro,
rdeiro, D.C; Laranjeira, R.& COLS. Dependência Química - Prevenção,
Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Quem o realiza: O Ambulatório Geral, parte integrante da assistência do Setor de
Ações em Dependência Química - SEADQ – Oficina da Vida,, é programado, executado
e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: O servidor deverá telefonar e agendar triagem. Este serviço
funciona diariamente de segunda a sexta-feira,
sexta
durante todo o ano.
A quem se destina: Comunidade
Comunidade Universitária: servidores, seus dependentes,
estudantes e órgãos partícipes do SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Dependência Química - Ambulatório Tabagismo
Definição:
Programa ambulatorial que visa auxiliar as pessoas no processo de cessação do
cigarro de nicotina através de informações, orientações e outras abordagens terapêuticas
sobre o uso e abuso de tabaco. Serão trabalhadas as situações de riscos, estratégias de
enfrentamento, habilidades para lidar com fissuras, pensamentos negativos do uso e
outras dificuldades físicas, emocionais e sociais.
Fundamentação:
Miller, W.R.; Rollnick, S. Entrevista Motivacional: preparando pessoas para a mudança
de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Griffith E.; Marshall, E.J.; Cooko C.C.H.: Tratamento do Alcoolismo um guia prático
para profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 3ª ed., 1999.
Figlie, N.B.; Laranjeira, R.; Bordin, S.; Aconselhamento em Dependência Química. São
Paulo: Ed. Roca, 2004.
Diehl, A.; Cordeiro, D.C; Laranjeira, R.& COLS. Dependência Química - Prevenção,
Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Quem o realiza: O Ambulatório de Tabagismo, parte integrante da assistência do Setor
de Ações em Dependência Química - SEADQ – Oficina da Vida,, é programado,
executado e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: O servidor deverá telefonar e agendar triagem. Após a
entrevista e impressão diagnóstica, o solicitante será admitido, imediatamente, no
programa conforme plano terapêutico. Este serviço funciona semanalmente, na terçaterça
feira, às 08h30min,
n, durante todo o ano.
A quem se destina: Comunidade Universitária: servidores, seus dependentes,
estudantes e órgãos partícipes do SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Dependência Química - Intervenção Setorial
Definição:
É parte integrante do projeto de prevenção e promoção à saúde do trabalhador
por meio de intervenções setoriais, através da sensibilização, orientação, realização de
rodas de conversa e intervenções motivacionais individuais aos servidores com
problemas relacionados ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas.
Fundamentação:
Miller, W.R.; Rollnick, S. Entrevista Motivacional: preparando pessoas para a mudança
de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Griffith E.; Marshall, E.J.; Cooko C.C.H.: Tratamento do Alcoolismo um guia prático
para profissionais da saúde.
aúde. Porto Alegre: Artmed, 3ª ed., 1999.
Figlie, N. B.; Laranjeira, R.; Bordin, S.; Aconselhamento em Dependência Química.
São Paulo: Ed. Roca, 2004.
Diehl, A.; Cordeiro, D.C; Laranjeira, R.& COLS. Dependência Química - Prevenção,
Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Quem o realiza: A intervenção setorial, parte integrante da promoção e prevenção do
Setor de Ações em Dependência Química - SEADQ – Oficina da Vida,
Vida é programado,
executado e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: A intervenção setorial ocorrerá conforme solicitação dos setores
e demais ações que compõem a política de intervenção e prevenção sobre uso e abuso
de álcool e outras drogas. O período de execução acontece durante todo o ano.
A quem se destina: Comunidade Universitária: servidores e órgãos partícipes do
SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Dependência Química - Capacitação Setorial Breve
Definição:
A capacitação setorial breve é uma resposta às necessidades específicas do setor
quanto a orientações e informações sobre o uso, abuso e dependência
dependência de álcool e outras
drogas. O foco das capacitações será a sensibilização e promoção de reflexões sobre o
consumo de substâncias psicoativas, identificação de problemas relacionados no setor e
encaminhamentos a Oficina da Vida para acolhimento e intervenções
intervenções necessárias.
Fundamentação:
Miller, W. R.; Rollnick, S. Entrevista Motivacional: preparando pessoas para a mudança
de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Griffith E.; Marshall, E.J.; Cooko C.C.H.: Tratamento do Alcoolismo um guia prático
prá
para profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 3ª ed., 1999.
Figlie, N. B.; Laranjeira, R.; Bordin, S.; Aconselhamento em Dependência Química.
São Paulo: Ed. Roca, 2004.
Diehl, A; Cordeiro, D.C; Laranjeira, R.& COLS. Dependência Química - Prevenção,
Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Quem o realiza: programado, executado e acompanhado pela equipe multidisciplinar.
Período de realização:: A capacitação setorial breve ocorrerá conforme solicitação dos
setores. A programaçãoo do minicurso será elaborada de acordo com a necessidade do
setor, com carga horária mínima de 04 horas e máxima de 20 horas. O período de
execução acontece durante todo o ano.
A quem se destina: Comunidade Universitária: servidores, estudantes e órgãos
partícipes do SIASS.
Contato: Setor de Ações em Dependência Química – Oficina da Vida
E-mail: ofvida@umuarama.ufu.br
Telefone: (34)3218-2503
(34)3218
Fax: (34) 3218-2307
2307
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Estabilidade
Definição:
O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo
exercício (Art. 21 Lei 8112/90 e EMC nº 19). O servidor estável só perderá o cargo
c
em
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa (Art. 22).
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Estágio probatório do TécnicoTécnico Administrativo
Definição:
Período
do de avaliação do servidor recém-nomeado
recém nomeado para cargo efetivo,
correspondente a 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão
avaliadas para o desempenho do cargo. 1ª etapa(6 meses), 2ª etapa (18 meses), 3ª etapa
(30 meses) e Homologação
logação (32 meses).
Fundamentação:: Artigo 20 da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) alterado pelo
artigo 1º da Lei nº 9.527, de 10/12/97 (DOU 12/12/97).
A quem se destina:: Servidores recémrecém nomeados
Período de realização:: A partir do sexto mês de efetivo
e
exercício.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/23
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239--4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Estágio Probatório Docente
Definição:
Processo de avaliação do desempenho de servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo em relação à sua aptidão e capacidade para o cargo ocupado
considerando
siderando o contexto ambiental, identificando aspectos positivos, dificuldades
encontradas e alternativas de solução. Os servidores nomeados para cargo público de
provimento efetivo deverão cumprir estágio probatório de 3 (três) anos, conforme
estabelece o Parecer MC 01/2004 da Advocacia-Geral
Advocacia Geral da União, assinado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que vincula toda Administração ao seu
fiel cumprimento, conforme determina a Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
Documentação necessária: Requerimento
rimento da avaliação à unidade acadêmica
Informações gerais: http://www.cppd.ufu.br/node/3
Contato: Unidade acadêmica
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Exame Admissional
Definição:
Exame ocupacional realizado no Candidato ao cargo de Servidor Público
Federal,
ral, no qual constam exames complementares de acordo com o cargo do candidato,
além de consulta clínica. Tem o objetivo de definir a aptidão do candidato, do ponto de
vista médico, ao cargo pretendido.
Fundamentação:: Artigo 14 da Lei 8112.
Quem o realiza: Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização:: Realizado antes da efetivação do candidato em seu cargo
pretendido.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Exame Demissional
Definição:
Exame ocupacional realizado no Servidor que está se desligando do cargo, no
qual constam exames complementares de acordo com o cargo do candidato, além de
consulta clínica. Tem como objetivo avaliar a aptidão do servidor ao
ao cargo que estava
exercendo.
Quem o realiza: Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização:: Realizado antes do desligamento do Servidor de seu cargo
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Exame de Retorno ao Trabalho
Definição:
Exame ocupacional realizado no Servidor Público Federal, no qual constam
exames complementares de acordo com seu cargo (possibilidade de riscos ocupacional)
e consulta clínica. Tem
em como objetivo avaliar a aptidão do servidor a retornar ao
trabalho após seu afastamento.
Quem o realiza: Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização:: Realizado quando o Servidor se afasta por um período de 30
dias ou mais, em seu primeiro dia de retorno ao trabalho.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Exame Periódico
Definição:
Consulta clínica e exames complementares realizados no servidor, com o
objetivo
ivo de definir sua aptidão para continuar a exercer o seu cargo, alem de ajudar na
detecção de doenças relacionadas ou não ao trabalho. É totalmente custeado pela União
e é garantido total sigilo das informações da saúde do servidor.
Fundamentação:
 Art. 206-A
A da lei nº. 8.112, 11/12/1990 (12/12/1990)
 Decreto nº. 6.856, de 25/05/2009 ( DOU 26/05/2009)
 Portaria Normativa SRH nº. 4, de 15/09/2009 (DOU 16/09/2009)
 Portaria SRH nº. 783, de 07/04/2011 (DOU 08/04/2011).
Quem o realiza:: Realizado pelo Médico do
d Trabalho da DISAO.
Informações gerais:
1- A convocação é feita por setores, seguindo uma programação anual. São
enviadas aos setores as guias de exames complementares para cada servidor
convocado e orientações para que ele possa confirmar o exame periódico e
responder ao questionário de antecedentes pessoais no site www.siapenet.gov.br.
www.siapenet.gov.br
Informações detalhadas desta etapa podem ser obtidas no “manual operacional
dos
usuários
servidores”,
no
link
a
seguir:
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/sso
w.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/sso-manual-operacional
operacionalusuarios-servidor-24Mai2011.pdf
24Mai2011.pdf . Após a realização de todos os exames
complementares e também da confirmação e preenchimento do referido
questionário por parte do servidor, este deverá agendar
agendar sua consulta clínica com
o médico do trabalho, na DISAO (ramais 2142 no Umuarama, 4168 no Santa
Mônica ou pelos telefones: 3842-8751
3842 8751 Campus Monte Carmelo, 3823-1917
3823
Campus Patos de Minas, 3271-5201
3271 5201 Campus Pontal), para conclusão do exame
periódico.
2- O Exame periódico é um direito do servidor, e poderá ser realizado mesmo
naqueles que não têm o plano de saúde. O servidor que tiver plano de saúde não
precisa usar sua carteirinha na realização dos exames periódicos.
3- O exame periódico não tem como objetivo o tratamento e/ou
/ou seguimento de
doenças. Caso seja detectada alguma doença, o servidor será orientado sobre o
que fazer e qual especialista deve procurar.
Período de realização:: É realizado em intervalos bianuais, anuais, ou até em intervalos
menores de acordo
cordo com os riscos de cada cargo.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
(Uberlândia) /
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Exoneração
Definição:
É uma forma de vacância de cargo público efetivo, formalizada mediante
media
publicação de Portaria no diário Oficial da União, a pedido ou de ofício, sem
caracterização de natureza disciplinar.
Documentação
necessária:
disponível
isponível
eletrônicohttp://www.proreh.ufu.br/node/108

no

endereço

Informações gerais: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
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Férias do docente
Definição:
Período anual de descanso remunerado com duração prevista em lei, que poderá
ser parcelado em até três vezes.
Requisito básico: Para o primeiro período aquisitivo serão exigidos 12 (doze)
(do meses de
efetivo exercício e o requerimento deverá ser feito com, pelo menos, 45 (quarenta e
cinco) dias de antecedência.
Informações gerais:
 A Portaria Normativa SRH/MARE nº 2/98 apresenta as normas e
PROCEDIMENTOS: a serem adotados nas férias do servidor
servidor federal; o art. 2º,
inciso II, ratifica o direito do docente a 45 dias de férias.
 A solicitação de alteração do período de férias deverá ser feita, através de formulário
padrão, com no mínimo 10 dias de antecedência ao fechamento da folha de
pagamento
ento do mês anterior ao início das férias.
 A interrupção do período de férias dá-se
dá se quando este já tiver iniciado, somente no
interesse da Administração, mediante pedido da Chefia Imediata, através de
formulário próprio.
 No caso de interrupção de férias, este deverá obedecer o Art. 80 da Lei 8.112/90.
 O servidor afastado fará jus às férias relativas ao exercício em que retornar.
 O cancelamento das férias, integrais ou de uma parcela, somente é possível caso
ainda não tenha iniciado, devendo ser requerido
requerido com no mínimo 15 dias de
antecedência ao fechamento da folha de pagamento do mês anterior ao seu início.
 Quando tratar-se
se de cancelamento de período integral ou da primeira parcela de
férias, no caso de parcelamento, implicará a devolução do adicional de
d 1/3 de férias
e adiantamento da Gratificação Natalina, quando for o caso, percebido no mês
anterior ao seu início.
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Gratificação por encargo de curso ou concurso
Definição:
É a gratificação concedida de acordo com os critérios e limites fixados em
regulamento
gulamento (Portaria R nº 1.377 de 05 de novembro de 2009), sendo devida ao servidor
que atuar em caráter eventual, como:
 Instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento
regularmente instituído no âmbito da administração pública federal;
federal;
 Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise
curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de
provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos;
 Participar da logística de preparação e de realização de concurso público
envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e
avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas
atribuições permanentes;
 Participar da aplicação,
aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de
concurso público ou supervisionar essas atividades.
Documentação necessária:
http://www.ufu.br/sites/www.ufu.br/files/PORTARIA_R_1377_2009_Curso_e_Concur
so.doc
Informações gerais:
A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as
atividades forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for
titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas
durante a jornada de trabalho, na forma do § 4º do art. 98 da Lei 8.112/90.
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8988
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Grupo Desenvolvimento da Auto – Estima: “Resgatando a
inteireza
ireza do ser”
Definição:
O processo de autoconhecimento é muito importante, para que possamos atribuir
sentido para a nossa existência. A pessoa em crescimento psíquico é aquela que segue
sua vida aprendendo acerca dela mesma, para poder compreender melhor
melh os outros e
lidar de forma satisfatória com a própria realidade.
A quem se destina: Servidores da UFU, Fundações e Órgãos Partícipes.
Operacionalização:
 Número de encontros: 07
 Periodicidade: semanal
 Duração: 90 minutos/encontro
Responsáveis: Maria Aparecida Carrijo e Luane Resende França
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso,
osso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Grupo Espaço de Apoio ao Luto – “Acolhimento à dor da perda”
Definição:
Espaço com lugar e tempo para falar dos sentimentos de perdas de entes
queridos possibilitando a reorganização
reorganização emocional para elaboração do luto de forma
saudável. Além disso, promover acolhimento e apoio mútuos por meio de trocas e
compartilhamentos, prevenir agravos emocionais, prestar informações e fazer
encaminhamentos necessários.
A quem se destina: Servidores da UFU e seus dependentes legais, Fundações e Órgãos
Partícipes.
Operacionalização: As pessoas interessadas têm participação espontânea com os encontros
semanais.

Período previsto:
 É um grupo contínuo
 Número de encontros: a pessoa enlutada tem livre participação, com
encaminhamentos e outras intervenções necessárias.
 Duração: 90 minutos/encontro
Responsáveis:: Maria José de Castro Nascimento e Marcelisa Santos Silva
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integradoo de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Horário Especial ao Servidor Estudante
Definição:
O servidor estudante em cursos de educação formal poderá flexibilizar sua
jornada de trabalho quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o
da repartição, com compensação de horário no órgão que tiver exercício, respeitada a
duração
ão semanal do trabalho.
Fundamentação:: Lei nº 8.112 de 11/12/90, Art. 98 § 1o.
A quem se destina: Servidor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação.
Entrega de Documentação: O servidor deverá entregar à Divisão de Capacitação de
Pessoal - DICAP, com antecedência
anteced
de 10 dias do início da flexibilização da jornada de
trabalho a documentação que consta dos procedimentos para flexibilização.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/191
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8987
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Horário especial para servidor portador de deficiência ou seu
dependente
Definição:
Aoo servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta
médicaa oficial, ser concedido horário especial, independentemente de compensação de
horário. Ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência
física, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, ser concedido
horário especial,
ial, mediante compensação a ser estabelecida pela chefia imediata.
Fundamentação:: Art.98, g2z e g3z da Lei no 8.112/1990;
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais
As deficiências deverão ser comprovadas por
por pareceres e exames especializados,
indicados para cada caso.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde
Saú – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Ingresso do Docente no Magistério Superior
Definição:
O corpo docente da carreira do Magistério Superior da Universidade
Universi
Federal de
Uberlândia compreende os professores integrantes das classes – professores Auxiliares,
Assistentes, Adjuntos, Associados, Titulares, Visitantes e Substitutos/Temporários.
Efetivo - O provimento no emprego de professor Auxiliar far-se-á
far á na referência1 da
classe, mediante Concurso Público de provas e títulos, em que se observarão no que
couber, as normas gerais do Regimento Geral da Universidade e as prescrições
específicas.
Substituto/Temporário - O provimento no emprego de professor substituto
substi
como
Auxiliar far-se-áá na referência1 da classe, mediante Processo Seletivo Simplificado
deprovas e títulos, em que se observarão no que couber, as normas gerais do Regimento
Geral da Universidade e as prescrições específicas.
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CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR EFETIVO
Definição:
É meio de seleção para o ingresso de professor para provimento de cargo em
caráter efetivo mediante processo de seleção de natureza competitiva, aberto ao público
em geral.
Requisitos:
Para a realização
zação de concurso público
 Existência de vaga (base legal)
 Ausência de proibição legal
 Autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Informações gerais:
São requisitos básicos para investidura em cargo público: (art. 5º da Lei 8.112/90)
 Nacionalidade
ionalidade brasileira
 Gozo dos direitos políticos
 Quitação com as obrigações militares e eleitorais
 Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo
 Idade mínima de dezoito anos
 Aptidão física e mental
Documentação necessária para o ingresso: Disponível em www.proreh.ufu.br no
ícone Formulários DIRPA.
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PROCESSO SELETIVO - PROFESSOR SUBSTITUTO /
TEMPORÁRIO
Definição:
É o meio de seleção para o ingresso de professores por tempo determinado,
visando atender a necessidade
cessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da
Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas podendo efetuar
contratação de pessoal, nas condições e prazos previstos na Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993.
Requisitos:
Para Professor Substituto:
 licenças ou afastamento previstos nos artigos. 84, 85, 91, 92, 95, 96, 96-A
96 e 207
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a partir da publicação do ato de
concessão;
 afastamento de que trata o art. 93 da Lei nº 8.112,
8.112, de 1990, a partir da
publicação de Portaria de cessão, pela autoridade competente (conforme
disponibilidade orçamentária);
 afastamento de que trata o art. 94 da Lei nº 8.112, de 1990, a partir do início do
mandato eletivo;
 licença para tratamento de saúde
saúde de que trata o art. 202 da Lei nº 8.112, de 1990,
quando superior a sessenta dias, a partir do ato de concessão.
 nomeação para ocupar cargo de direção de Reitor, Vice-reitor,
Vice reitor, Pró-reitor
Pró
e
Diretor de Unidade.
Para Professor Temporário:
Temporário Demandas decorrentess da expansão, devidamente
justificadas.
Documentação necessária para o ingresso: Disponível em www.proreh.ufu.br no
ícone Formulários DIRPA.
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Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC)
Definição:
Instrumento
ento de Gestão indispensável para o planejamento e identificação de
ações de capacitação dos servidores técnico-administrativos
técnico administrativos da Universidade Federal de
Uberlândia. O LNC é a base para a Programação Anual de Capacitação e para o
atendimento às demandas específicas
e
de capacitação dos servidores.
Referência:
BORGES-ANDRADE,
ANDRADE, J.E; ABBAD, G.S. Treinamento no Brasil: Reflexões sobre suas
pesquisas. Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), São
Paulo, v.31 n.2, p.112125, abr./maio/jun. 1996.
1996
Quem o realiza:: As equipes de servidores de cada unidade ou setor da UFU realizam
reuniões, e conjuntamente após definirem os objetivos e metas para o ano, relacionam
os cursos e outras atividades de capacitação que possuam valor estratégico e que
possam
m trazer resultados efetivos ao desempenho do trabalho.
Período de realização:: Nos meses de outubro a dezembro do ano corrente, com
procedimentos e formulários disponibilizados para conhecimento e preenchimento e
posterior envio à DICAP até o dia 15 de janeiro
ja
do ano seguinte.
Informações no site no período de realização:
realização http://www.proreh.ufu.br/capacitacao
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone:
ne: (34)3291-8987
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Licença para acompanhamento do cônjuge
Definição:
Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior oi
o
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo .
Fundamentação:: Lei nº 8.112 de 11/12/90, alterado pela Lei nº 9.527 de 10/12/97.
A quem se destina:: Servidores ativos
Informações no site:: Requerimento e formulário disponíveis no site
http://www.proreh.ufu.br/node/107
http://www.proreh.ufu.br/node/107.
Pessoal DIPAP
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalE-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-49
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Licença para atividade Política
Definição:
Licença concedida ao servidor para candidatar-se
candidatar se a cargo eletivo municipal,
estadual ou federal.
Fundamentação:: Artigo 86 da lei nº 8.112, de 11/12/90 e Lei Complementar nº 64, de
18/05/90 (DOU 21/05/90).
A quem se destina:: Servidores ativos
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239--4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Licença Capacitação
Definição:
O servidor após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público federal
poderá no interesse da Administração, afastar-se
afastar se do exercício do cargo efetivo, para
Licença para Capacitação por até três meses,
meses, com a respectiva remuneração, para
participar de ações de capacitação e aperfeiçoamento profissional.
Fundamentação:: Lei nº 8.112, 11/12/1990, Decreto nº 5.707 de 23/02/2006 e a
Resolução nº 06/99 do Conselho Universitário.
A quem se destina: Servidor
idor Técnico-Administrativo
Técnico
em Educação e Docentes.
Entrega de Documentação: o servidor deverá entregar à DICAP, com antecedência de
15 dias do início do curso, a documentação que consta dos procedimentos do referido
afastamento.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/190
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8988
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Licença para tratamento de saúde do servidor
Definição:
É o direito do servidor de se ausentar das suas atividades de trabalho para
realizar tratamento de saúde, sem nenhum prejuízo da remuneração, enquanto durar a
limitação da capacidade laborativa.
Fundamentação: Lei 8.112/1990,
8.112/1990, Arts. 202, 203, parágrafo 4º e 204; Decreto nº.
7.003/2009; ON SRH/MP nº. 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010.
Quem o realiza: a competência neste caso é da perícia oficial singular em saúde ou
junta oficial em saúde.
Informações gerais:
 O prazo de licença para tratamento de saúde do servidor será considerado como
de efetivo exercício até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de
serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. Após esse
prazo, poderá ser concedida
concedida licença para tratamento da própria saúde,
ressaltando-se
se que o referido tempo contar-se-á
contar á apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade.
 A perícia médica no caso desta licença poderá ser dispensada quando os
atestados médicos ou odontológicos sejam
sejam de até cinco dias corridos,
computados fins de semana e feriados, e conste no atestado o nome da doença
ou agravo, em forma de CID ou não, de forma legível. Além disto, o número
total de dias de licença, consecutivos ou não, seja inferior a 15 dias, a contar da
data do primeiro afastamento no período de 12 meses anteriores, na mesma
espécie (licença para tratamento da própria saúde).
 Atestados sem a especificação da doença, de forma escrita ou em forma de CID,
necessariamente implicará em perícia oficial,
oficial, ainda que se trate de atestados
inferiores ou iguais a cinco dias.
 Quando a perícia médica não puder ser dispensada por critérios da própria lei, a
licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício por
perícia oficial singular (um perito
perito oficial), em caso de licenças que não
excederem o prazo de cento e vinte dias no período de doze meses a contar do
primeiro dia de afastamento; e mediante avaliação por junta oficial (três peritos
oficiais), em caso de licenças que excederem o prazo de
de cento e vinte dias.
 A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, será
avaliada por perícia singular e acima deste número de dias, obrigatoriamente,
por junta composta por três médicos.
 O atestado deve ser apresentado à unidade competente do órgão ou entidade no
prazo máximo de cinco dias, contados da data do início do afastamento do
servidor. A não apresentação do atestado no prazo estabelecido caracterizará
falta ao serviço e sua entrega fora do prazo poderá ocorrer em perda do
d direito
de perícia oficial quando não justificado.
 Encontrando-se
se o servidor impossibilitado de locomoverlocomover-se ou estando
hospitalizado, o exame pericial poderá ser realizado em sua residência ou na
entidade hospitalar ou de tratamento (perícia externa).
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A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie
será considerada como prorrogação, independentemente do diagnóstico (art. 82
da Lei nº. 8.112/1990).
Os servidores de cargos comissionados sem vínculo com o serviço público e os
contratados
ratados por tempo determinado vinculam-se
vinculam se ao Regime Geral de
Previdência Social. Apenas os primeiros 15 dias de licença serão remunerados
pela Universidade, conforme prevê a Lei nº. 8.213/1991, sendo necessário o
exame pericial para concessão desse afastamento.
afastam
O comparecimento em uma consulta de saúde não gera licença e deverá ser
comprovado por meio da declaração de comparecimento emitida pelo
profissional assistente. Essa declaração de comparecimento deve ser tratada
como justificativa de afastamento, ficando
ficando a critério da chefia imediata do
servidor a sua compensação de horário.

Período de realização: a realização das perícias singulares e junta médica oficial
acontecem diariamente mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente
ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Licença para trato de interesses particulares
Definição:
A critério daa Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de
cargo efetivo desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
Fundamentação:: Artigo 91 da
da lei nº 8.112/90 de 11/12/90 (DOU12/12/90), alterada
pela portaria normativa nº4, de 06/07/2012 (DOU de 09/07/12).
A quem se destina:: Servidores ativos
Informações no site:: Formulário disponíveis no site
http://www.proreh.ufu.br/node/107
tp://www.proreh.ufu.br/node/107.
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
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Licença por motivo de
de acidente em serviço ou doença profissional
Definição:
É o direito do servidor se afastar quando ocorre acidente no exercício do cargo
relacionado de forma direta ou indiretamente com as atribuições a ele inerentes,
provocando lesão corporal ou perturbação
perturbação funcional ou que possa causar a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Fundamentação: Art. 212 da Lei nº. 8.112/1990 e Art. 20 da Lei nº. 8.213/1991 e ON
SRH/MP nº. 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010.
Quem o realiza:: a competência neste caso é da perícia oficial singular em saúde ou
junta oficial em saúde.
Informações Gerais:
 Equiparam-se
se ao acidente de serviço aquele que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade do
servidor para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação.
 Todo acidente em serviço, com afastamento ou não, necessariamente deverá ser
submetido à perícia oficial, não havendo prejuízo do encaminhamento ao Setor
de Engenharia de Segurança e Divisão de Saúde Ocupacional quando
necessário.
 O servidor irá preencher, ou solicitar que alguém o faça, um documento
denominado CAT/SP que levará na data e horário da perícia. A CAT/SP poderá
ser preenchida pelo
lo próprio servidor, sua chefia imediata, a equipe de vigilância
à saúde do servidor, a família, o perito ou qualquer outra pessoa.
Período de realização:: a realização das perícias por este tipo de licença acontecem
diariamente, sendo sempre agendadas para
para a próxima vaga disponível ou mediante
encaixe, na tentativa de viabilizar a celeridade no atendimento desta ocorrência.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34)
4) 3218-2391
3218
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Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Definição:
É o direito do servidor estando em boa saúde de acompanhar familiar doente que
comprovadamente precise de auxílio durante o tratamento e não tendo como o servidor
prestar
star a assistência simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante
compensação de horário. A avaliação psicossocial sempre que possível deverá ser
realizada para subsidiar essa decisão.
Fundamentação: Art.83, Lei nº. 8.112/1990 e Decreto nº. 7.003 de 09/11//2009 e ON
SRH/MP nº. 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010.
Quem o realiza: a competência neste caso é da perícia oficial singular em saúde ou
junta oficial em saúde.
Informações gerais:
 Para efeito de concessão da licença prevista neste capítulo,
capítulo, considera-se
considera pessoa
da família: cônjuge ou companheiro; padrasto ou madrasta; pais; filhos;
enteados; dependente que viva à suas expensas e conste de seu assentamento
funcional.
 O cadastro dos dependentes para fins desta licença será realizado junto
jun ao
Departamento de Pessoal desta Universidade.
 A licença será concedida a cada período de 12 meses por até 60 dias,
consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; ou por até 90 dias,
consecutivos ou não, sem remuneração.
 A perícia oficial será dispensada quando o atestado for inferior a três dias e o
número total de dias de licença consecutivos ou não seja inferior a 15 dias no
período de 12 meses anteriores.
Período de realização:: a realização das perícias singulares e junta médica oficial
acontecem
ntecem diariamente mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente
ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Oficinas
ficinas Terapêuticas
Definição:
Acompanhamento da saúde física e mental dos servidores ativos e aposentados e
dos casos atendidos no dia a dia
A quem se destina: Servidores da UFU, Fundações e Órgãos Partícipes.
Operacionalização: Periodicidade: semanal
semana
Duração: 2 horas/encontro
Responsáveis:: Maria José de Castro Nascimento e Joelma dos Reis Soares de Moura
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218

76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Práticas Complementares - Reiki
Definição:
Prática de imposição de mãos que concentra energia, visando recuperar e
equilibrar a saúde física, mental e emocional,
emocional, possibilitando um estado de harmonia.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais, Fundações e Órgãos
Partícipes.
Operacionalização: É necessário agendamento prévio.
Responsável: Adelita Freitas
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
http://www
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Práticas Complementares - Unibiótica
Definição:
Método natural de treinamento físico e mental, visando à manutenção e
recuperação da saúde através de exercícios terapêuticos, alimentação natural e mente
positiva.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais e Fundações.
Horário: Segunda feira e quarta - feira às 16:00 hs.
Responsável: Adelita Freitas
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Programação Anual de Capacitação
Definição:
Conjunto de ações de capacitação geral
geral e específicas voltadas para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores com base no Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC, disponibilizada por meio eletrônico.
Fundamentação:: Decreto nº 5.707 de 23/02/2006.
Quem o realiza: A Programação
Programação Anual de Capacitação é elaborada e acompanhada
pela equipe da Divisão de Capacitação de Pessoal - DICAP com base no LNC e as
ações que constam da referida Programação são realizadas no decorrer do ano.
Período de realização:: Divulgação completa da Programação Anual de Capacitação,
ocorre no final do mês de fevereiro e é disponibilizada por meio eletrônico. As
inscrições para participação nas ações de capacitação são abertas no mês anterior a
realização dos cursos.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/capacitacao
Ficha de Inscrição: http://www.proreh.ufu.br/capacitacao/form_inscricao
Contato: Divisão de Capacitação de Pessoal
Pessoa - DICAP
E-mail:
mail: dicap@reito.ufu.br
Telefone: (34)3291-8987
(34)3291
Fax: (34) 3291-8991
8991
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Programa “Cuidado de Si” – Apoio e Prevenção de Agravos das
Doenças Crônicas
Definição:
Promover ações multidisciplinares de caráter preventivo a agravos
agrav e apoio aos
servidores que sejam portadores de doenças crônicas, objetivando promoção da saúde e
qualidade de vida, integrado com outros programas do setor.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais, Fundações e Órgãos
Partícipes.
Atividades:
 Intervenção Relâmpago: ação setorial que visa detectar alguns problemas
precocemente, sensibilização /orientação e convite para participar dos grupos
psico-educativos;
 Grupos temáticos: Encontros para trabalho psico-educativo
psico educativo por equipe
multidisciplinar;
 Oficinas terapêuticas: Acompanhamento e manutenção.
Responsáveis:: Abadia de Fátima Rosa Macedo, Maria José de Castro Nascimento e
Divisão de Saúde Ocupacional.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado de
d Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Ocupaciona
Definição:
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é um
programa com base na Norma Regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho
(NR 7), e deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos
agravos à saúde relacionados
elacionados ao trabalho, inclusive de natureza subsub-clínica, além da
constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à
saúde dos trabalhadores.
Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos
trabalhadores,
es, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR
e/ou levantamento de riscos realizado pelo SESET (Setor de Engenharia e Segurança do
Trabalho).
Quem o realiza: Realizado pelo Médico do Trabalho da DISAO.
Período de realização: os Programas são realizados nos diversos setores da UFU e
atualizados anualmente.
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Programa Educação para a Gestão das Finanças
Finanças Familiares /
Pessoais
Definição:
Este programa visa possibilitar ao servidor e seus familiares, por meio de
processo educativo, novos conhecimentos e ferramentas práticas para a auto-gestão
auto
responsável de sua vida financeira bem como a de sua família.
família. Uma vida financeira bem
administrada promove aumento de bem-estar
bem
e qualidade de vida.
A quem se destina: Servidores da UFU, seus dependentes legais, Fundações e Órgãos
Partícipes.
Realização:
O programa é desenvolvido, preferencialmente, por meio de orientações
individuais e ou familiares realizadas a partir da busca espontânea dos servidores e ou
encaminhamentos. É necessário agendamento prévio.
Responsável: Leda Márcia Pereira Cardoso Favoreto.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
http://www.proreh.ufu.br/no
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Programa Preparação
Pre
para QVT - Qualidade de Vida no
Trabalho do Servidor Público Federal
Definição:
Prover a saúde física e mental nos ambientes de trabalho; fornecer informações
sobre a carreira pública que possam ser solidificadas no servidor ingressante, de modo a
desenvolver a cultura de bem estar no trabalho; possibilitar que todos os ingressantes
pensem sobre o sentido do trabalho para a sua vida visando bem estar e qualidade de
vida no trabalho; e instituir a cultura de participação nos programas e projetos
oferecidos
erecidos para o servidor público.
A quem se destina: Servidores recém ingressados na UFU e/ou que estejam em estágio
probatório.
Realização:
 Número de vagas: 30
 Carga horária: 60 horas.
 Periodicidade: semestral.
Responsável: Luane Resende França e Maria
Maria José de Castro Nascimento.
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Programa Qualidade de Vida em Ação
Definição:
O Programa Qualidade de Vida em Ação visa, atendendo às diretrizes
estabelecidas pelos Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS,
construir a assistência integral ao servidor. Suas
Suas ações atendem às necessidades setoriais
e pretende proporcionar, através do autocuidado, a melhoria da qualidade de vida e
saúde do servidor.
A quem se destina: Servidores da UFU e Órgãos Partícipes.
Operacionalização:
 Atendimento setorial, designado
designado mediante levantamento e diagnóstico da área;
 Ações estabelecidas pela equipe multidisciplinar do programa, objetivando o
atendimento das necessidades apresentadas pelos servidores;
 Avaliações periódicas e integração com os demais programas desenvolvidos
pela DIRQS.
Responsáveis: Dr. José Humberto de Almeida e Maria Estela Brigante Mellão
Contato: Coordenação de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor
E-mail: diras@ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama
Telefone: (34)3218-2334
(34)3218
/ (34)3218-2107
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Programa “Reconstrução de um Viver” – Preparação para a
Aposentadoria
Definição:
Programa de intervenção multidisciplinar, dirigido aos servidores aposentandos
e/ou já aposentados. Propicia uma reflexão acerca dos projetos de vida, possibilitando o
desenvolvimento das potencialidades do servidor para além do mundo do trabalho
formal ou vínculo empregatício.
A quem se destina: Servidores da UFU, Fundações e Órgãos Partícipes.
Realização:
 Número de encontros: previsão de 16 encontros, que acontecem num período de
04 meses.
 Carga horária: são previstas 64 horas presenciais.
 Periodicidade: semestral, com um encontro semanal.
Responsável: Joelma dos Reis Soares de Moura
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)321
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Progressão na Carreira Docente
Definição:
O desenvolvimento na Carreira do Magistério do Ensino Superior e do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão e promoção. Progressão é
a passagem do servidor para
ara o nível de vencimento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe.
Requisitos:
 Cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) mesesde efetivo exercício em
cada nível;
 Aprovação em avaliação de desempenho.
Procedimentos:
1. Requerimento de avaliação
avaliação (à chefia imediata), com relatório de atividades no
período analisado
2. Parecer da Comissão da Unidade
3. Memorando Interno encaminhando a documentação à DIADO
Local: Unidade acadêmica
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Promoção na Carreira Docente
Definição:
O desenvolvimento na Carreira do Magistério do Ensino Superior e do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão e promoção. Promoção é a
passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.
Requisitos:
 Cumprimento do interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício no último nível da classe;
 Aprovação em avaliação de desempenho;
Na carreira do Magistério Superior:
 Para a classe de Associado:
Associado possuir o título de doutor;
 Para a classe de Titular:
Titular
• Possuir o título de doutor
• Lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional
relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita.
Na carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
 Para a classe de Titular:
Titular
• Possuir o título de doutor
• Lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional
relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita.
Procedimentos:
1. Requerimento de avaliação (à chefia imediata), com relatório de atividades no
período analisado.
2. Parecer da Comissão da Unidade.
3. Memorando Interno encaminhando a documentação à DIADO.
Contato: Unidade acadêmica
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Psicoterapia de Grupo
Definição:
Propicia aos participantes a oportunidade de trabalhar questões pessoais a partir
das interações terapeuta –cliente
cliente e cliente – cliente.
A quem se destina: Servidores da UFU, Fundações e Órgãos Partícipes.
Operacionalização:
 Duração: 06 meses
 Periodicidade: quinzenal
 Duração: 90 minutos/encontro
inutos/encontro
Responsáveis:: Maria Aparecida Carrijo e Luane Resende França
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/52
Contato: Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde
E-mail: siaps@diras.ufu.br
siaps@dira
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama.
Telefone: (34)3218-2280
(34)3218
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Readaptação
Definição:
A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental, verificada em inspeção médica.
Fundamentação:: Art. 24 da Lei nº. 8.112/1990
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais
 Após constatação da incapacidade do
do servidor para as atribuições do seu cargo,
será solicitada a lista das atribuições inerentes ao cargo à área de recursos
humanos, para fins de avaliação dos itens que podem ou não ser realizados pelo
servidor.
 A junta oficial em saúde, de posse da listagem
listagem das atribuições do cargo, sugerirá
os itens que poderão e os que não poderão ser realizados pelo servidor, devido à
limitação imposta pela sua doença ou lesão.
 Caso o servidor seja capaz de executar mais de 70% das atribuições de seu
cargo, configura-se caso de restrição de atividades e deverá retornar ao trabalho
no seu próprio cargo, mesmo que seja necessário evitar algumas atribuições.
 Caso o servidor não consiga atender a um mínimo de 70% das atribuições de seu
cargo, deverá ser sugerida a sua readaptação
readaptação para um cargo afim, nos termos da
legislação vigente.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Recomendação para tratamento de acidentados em serviço, em
instituição privada, a conta de recursos públicos
Definição:
O servidor
dor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado
poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. O tratamento
recomendado pela junta constitui medida de exceção e somente será admissível quando
inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.
Fundamentação:: Art. 213 da Lei nº. 8.112/90
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento,
damento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Recurso e reconsideração
reconsideração da perícia oficial em saúde e Junta
Médica Oficial
Definição:
Caso
aso o servidor não concorde com a decisão pericial terá o direito de interpor,
uma única vez, pedido de reconsideração que será dirigido à autoridade que houver
proferido a primeiraa decisão. Na hipótese de novo indeferimento, poderá solicitar, como
última instância administrativa, recurso dirigido à junta oficial em saúde, cujos peritos
são distintos daqueles que analisaram o pedido de reconsideração.
Fundamentação:: Art. 106, 107 e 108 da Lei n 8.112/1990.
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Informações Gerais
 O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30
dias, a contar da publicação ou da ciência da decisão, pelo interessado.
interessado.
 Em caso de deferimento do pedido de reconsideração ou recurso, os efeitos da
decisão retroagirão à data do ato impugnado. Em caso contrário, os dias em que
o servidor não comparecer ao trabalho serão considerados como faltas não
justificadas, podendo
endo ser compensadas de acordo com o previsto em lei.
Período de realização:: a realização da junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218
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Redistribuição
Definição:
É o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para outra IFES.
Fundamentação:: Artigo 37 da Lei
Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com a
redação dada pelo artigo 17 da Lei nº 8.216, de 13/08/91 (DOU 15/08/91).
A quem se destina:: Servidores ativos
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de Pessoal TécnicoTécnico
Administrativo - DIPAP
E-mail:
ail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
4963
Divisão deApoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
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Remoção
Definição:
É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede. Poderá ser a pedido do servidor, para outra
localidade, independentemente de interesse da administração, nos casos previstos em
lei. A remoção pode ser feita, também, por motivos de sua saúde ou de pessoa da
família.
Fundamentação:: Artigo 36 da Lei nº 8.112
A quem se destina:: Servidores ativos
Informações gerais:
 O exame para concessão de remoção ao servidor por motivo de sua saúde ou
o de
pessoa de sua família será realizado a pedido do interessado. Considera-se
Considera
pessoa da família, para efeito de remoção por motivo de acompanhamento:
cônjuge; companheiro; dependente que viva às suas expensas e conste de seu
assentamento funcional.
 O servidor,
vidor, munido de parecer do assistente que indique necessidade de remoção
por motivo de saúde, deverá requerer a sua remoção ao titular da unidade de
recursos humanos ou na unidade de atenção à saúde do servidor.
Documentação necessária: Requerimento e formulário
rmulário disponíveis no site
http://www.proreh.ufu.br/node/107
http://www.proreh.ufu.br/node/107.
Contatos: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950
4950 / (34)34 3239-4960
3239
Fax: (34) 3239-4963
4963
Divisão deApoio ao Docente - DIADO
E-mail:
mail: diado@reito.ufu.br
Telefones: (34) 3239-4925,
3239
3239-4924 e 3239-4959
Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
3218

93

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Remuneração do docente
Definição:
Os integrantes da carreira do magistério superior serão remunerados segundo o
regime de trabalho, cuja remuneração é composta pelo
pelo vencimento básico e pela
retribuição por titulação. Ao professor investido em função de direção ou coordenação
será atribuída gratificação, conforme dispuser a lei.As funções serão exercidas
obrigatoriamente, em regime de tempo integral e, facultativamente,
facultativamente, em dedicação
exclusiva. Além dos vencimentos, salários e gratificações que lhes sejam devidos pelo
exercício do cargo ou emprego, os membros do corpo docente farão jus às vantagens
decorrentes do regime jurídico em que tenham sido admitidos.
admitidos O vencimento
vencim
do
servidor é disponibilizado na conta bancária informada até o quinto dia útil de cada mês.
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Ressarcimento à saúde suplementar
Definição:
É o benefício de natureza indenizatória, concedido em pecúnia pela União,
destinado ao custeio das despesas com
com o plano de saúde e despesas com a
coparticipação para o servidor e seus dependentes.
Requisitos básicos:
Ser servidor ativo, inativo ou pensionista civil, como titular contratante de plano
de saúde suplementar (médico-hospitalar
(médico
e/ou odontológico), perante
erante as operadoras ou
seguradoras de saúde, com base na legislação e normas específicas.
Documentação
necessária:
disponível
isponível
eletrônicohttp://www.proreh.ufu.br/node/109

no

endereço

Informações gerais:
 O servidor deverá mensalmente acompanhar o desconto
desconto em folha de pagamento do
plano de saúde.
 O servidor tem que ser titular do plano de saúde.
 A Saúde Suplementar tem caráter indenizatório e não se incorpora ao vencimento,
remuneração, proventos ou pensão, como determina a lei.
 Os seguintes dependentes têm direito de Receber o Benefício da Saúde Suplementar:
• O cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
• O companheiro ou a companheira na união homo afetiva, obedecidos aos
mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
• A pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável
reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão
alimentícia;
• Os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se
inválidos, enquanto durar a invalidez;
• Os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de
idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso
regular reconhecido pelo Ministério da Educação; e
• O menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial.
judicial.
 O servidor faz jus ao valor da despesa do plano de saúde até o limite estipulado na
Portaria nº 625, de 21 de dezembro de 2012, publicada no D.O.U. em 24/12/2012,
sendo assim, se o valor despendido com plano de saúde for menor que o teto
estipulado
do pela tabela de contribuição da união para o custo do plano de saúde, é
descontado do servidor o valor referente à diferença da despesa com o plano de
saúde e o valor da tabela de restituição que o servidor e seus dependentes se
enquadram.
 O benefício daa saúde suplementar é per capita.
 O benefício da saúde suplementar não é rendimento tributável e não sofre a
incidência do Plano de Seguridade Social do Servidor Público.
Somente tem direito de receber o valor coparticipação os servidores que possuem uma
despesa de plano de saúde menor que o valor da tabela de restituição do governo, sendo
assim, o servidor recebe de coparticipação o valor da diferença entre a despesa com o
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Reversão de aposentadoria voluntária
Definição:
É o retorno à atividade de servidor aposentado.
Fundamentação:: Artigo 25 da Lei nº 8.112/90, de 11/12/90 (DOU 12/12/90), com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45,
2.22 45, de 04/09/2001 (DOU 05/09/2001).
A quem se destina: Servidores aposentados em período inferior a cinco anos e que não
eram ocupantes de cargos extintos.
Informações no site:: Atendimento, requerimento e formulário disponíveis no site
http://www.proreh.ufu.br/node/107
Contato: Divisão de Provimento e Acompanhamento de PessoalPessoal DIPAP
E-mail:
mail: dipap@reito.ufu.br
Telefones : (34)3239-4958
(34)3239
/ (34)34 3239-4950 / (34)34 3239-4960
4960
Fax: (34) 3239-4963
963
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Reversão de servidor aposentado por invalidez
Definição:
Reversão
eversão é o retorno do servidor aposentado à atividade. A avaliação realizada
por junta considerará a capacidade laborativa e, no caso de insubsistência dos motivos
que ensejaram a aposentadoria,
sentadoria, indicará a sua reversão.
Fundamentação:: Art. 25, Inciso I e Art. 188, parágrafo 5º, da Lei nº. 8.112/1990, e Lei
nº. 11.907/2009.
Quem o realiza:: a competência neste caso é da junta oficial em saúde.
Período de realização:: a realização da junta
junta médica oficial acontece diariamente
mediante agendamento, que poderá ser realizado pessoalmente ou via telefone.
Contato: Setor de Perícia em Saúde – SEPSA
E-mail: jumof@diras.ufu.br
Telefone: (34) 3218-2391
32
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Saúde Suplementar
Definição:
Prestação de serviços de assistência à saúde suplementar aos servidores ativos e
inativos e seus dependentes e pensionistas.
Portaria Normativa: nº 5 de 11 de outubro de 2010
A quem se destina: servidor ativo, inativo e seus dependentes e pensionistas.
Operacionalização:
 Inclusão, exclusão, adesão, cancelamento e orientações sobre o benefício saúde
suplementar.
 Os novos servidores tem prazo de 30 (trinta) dias para adesão ao plano de saúde
suplementar com isenção de carência.
Contato: Setor de Saúde Suplementar
E-mail: saudesuplementar@diras.ufu.br
audesuplementar@diras.ufu.br
Av. Mato Grosso, 3370 – Umuarama
Telefone: (34)3218-2628
(34)3218
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Solicitação de Adicional Radiação Ionizante
Definição:
Vantagem pecuniária concedida ao servidor que desempenha efetivamente suas
atividades em áreas que possam estar sujeitas a irradiações ionizantes. São requisitos
básicos paraa concessão. Desempenhar efetivamente suas atividades em áreas que
possam estar sujeitas à exposição habitual ou permanente de irradiações ionizantes.
Fundamentação: Art. 5º, § 3º da ON nº 2/2010, Art. 5º, § 4º da ON nº 2/2010 e Art. 1º,
§ 1º do Decreto nº 877/93.
Informações Gerais:
Para solicitação ou revisão de adicional de Radiação Ionizante o servidor deverá
preencher corretamente o formulário de solicitação ou revisão . Após o preenchimento o
servidor deverá protocolar o formulário (no Setor de
de Protocolo para os servidores da
UFU no bloco 2U do Campus Umuarama ou no bloco 1A do Campus Santa Mônica).
As solicitações pertinentes serão analisadas para que possam ser tomadas as devidas
providências pelo SESET. Para servidores FAEPU, será preenchido o Requerimento de
Radiação Ionizante (é o mesmo formulário de periculosidade) no próprio setor do
servidor com assinatura da chefia e encaminhado para o SESMT-HC.
SESMT
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/56
http://www.proreh
Formulário de preenchimento:
http://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form SESEThttp://www.proreh.ufu.br/sites/proreh.ufu.br/files/book/anexos/Form-SESET
Solicitacao-de-Insalubridade
Insalubridade-UFU_antigo.pdf
Contato: SESET- Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho,
Av. Mato Grosso , nº 3370 - Bloco 4E - Sala 21, Campus Umuarama
e-mail: secretaria@seset.ufu.br,
secretaria@seset.ufu.br
Telefone: 34 3218-2485
3218
ou 3218-2627.
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Solicitação de Equipamento de Proteção de Individual
Definição:
Considera-se
se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Entende-se
Entende
como
Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários
dispositivos, que o fabricante tenha
tenha associado contra um ou mais riscos que possam
ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho.
Fundamentação: Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 e Portaria SIT n.º 194,
de 07 de dezembro de 2010.
Informações Gerais:
1 - Ser enviado ao SESET, pelo setor requisitante, um MI assinado pela chefia
contendo: nome, número da chapa ou SIAPE, atividade exercida pelo funcionário, bem
como
o
nome
do
EPI
e
respectivos
dados
correlatos.
2 - Será feita avaliação
ão pelo SESET e o que for liberado será disponibilizado ao setor
solicitante. Cabe salientar que o setor será informado por telefone de quais EPIs
encontram-se
se a disposição no SESET para retirada.
Informações no site: http://www.proreh.ufu.br/node/56
Forma de preenchimento: Será feito um memorando pela unidade acadêmica ou
administrativa e enviada ao Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho – SESET.
Contato: SESET- Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho,
Av. Mato Grosso , nº 3370 - Bloco 4E - Sala 21, Campus Umuarama
e-mail: secretaria@seset.ufu.br,
secretaria@seset.ufu.br
Telefone: 34 3218-2485
3218
ou 3218-2627.
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Vacância
Definição:
É declarado vago o cargo do servidor por motivo de exoneração, demissão,
promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo
inacumulável.
Requisitos básicos:
 Ser servidor público e nos casos de posse em cargo inacumulável, ter sido aprovado
em concurso público e nomeado.
Documentos necessários::
 Solicitação à unidade acadêmica
Informações gerais:
 A vacância por posse em cargo inacumulável dar-se-á
dar á somente em relação a
servidores vinculados à Lei 8.112/90
8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais).
 A data da vacância deve coincidir com a data da posse no novo cargo. Dessa forma,
não haverá interrupção de vínculo com o serviço público federal,
federa nem ocorrerá
acumulação indevida de cargos públicos.
 O servidor poderá usufruir as férias já adquiridas e perceber a gratificação natalina
no novo cargo, desde que não haja interrupção do exercício. Assim, em virtude do
ato de vacância, não será devida a indenização de férias não gozadas ou o
pagamento proporcional da gratificação natalina.
 O servidor estável inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo será
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
Contato: Unidade acadêmica
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UFU Previne
Definição:
São
ão atividades que constam orientações a respeito de prevenção e manutenção
da saúde do Servidor, através de palestras e/ou Folders com orientações.
Fundamentação:SIASS
Quem o realiza: Enfermeira do Trabalho, com o auxílio
auxílio da equipe da DISAO.
Período de realização:: realizado mensalmente nos diversos setores da UFU
Contato: Divisão de Saúde Ocupacional - DISAO
E-mail:
mail: disao@diras.ufu.br
Telefone: (34)3218-2631
(34)3218
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Manual baseado no Manual de Normas de Pessoal das Instituições Federais de Ensino
da Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal (CNDP) - 2012
Disponível em http://www.progepe.uff.br/noticias/dap-divulga-manual
http://www.progepe.uff.br/noticias/dap
manual-de-normas-depessoal-das-instituicoes-federais
federais-de-ensino
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