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NOTICIÁRIO

PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BUFRJ

A atualização de informações - nome do diretor, endereço, telefones, fax e e-mail-junto ao Boletim da UFRJ deve ser realizada através de memorando  
ou e-mail encaminhado para a Seção de Publicações: dgdi_publicacoes@sg6.ufrj.br. Tel 3938-1613

ATOS DO REITOR

PORTARIA Nº 6679 , DE 3 DE AGOSTO DE 2017

Normatiza no âmbito da UFRJ, o pagamento da  
gratificação por encargo de curso ou concurso.

O Magnífco Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto de 1º de julho de 2015, publicado no Diário Oficial da 
União nº 124, resolve normatizar, no âmbito da UFRJ, o pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso estabelecida no Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007:
Art. 1º É devido o pagamento da gratificação de encargo de curso ou concurso pelo desempenho das atividades eventuais previstas no Decreto nº 6.114,  
de 15 de maio de 2007, aos servidores docentes e técnico-administrativos, ativos.
Art. 2º Os pagamentos das atividades previstas no inciso I do Art. 2º do Decreto nº 6.114, 15 de maio de 2007, só serão devidos aos servidores quando estiverem  
inseridas no Programa Anual de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores, e homologadas pela Pró-Reitoria de Pessoal.
Art. 3º Para fins de desempenho das atividades de que trata o inciso I e II do Art. 2º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, deverá o servidor possuir formação 
acadêmica compatível e/ou comprovada experiência profissional  na área de atuação a que se propuser.
Art. 4º São consideradas eventuais, para os servidores das carreiras docente e técnico-administrativa, as atividades descritas no inciso III do Art. 2º do Decreto  
nº 6.114, 15 de maio de 2007, bem como as relativas à participação em Concurso de Acesso aos Cursos de Graduação (Exame Vestibular, Teste de Habilidade  
Específica, Mudança de Curso, Transferência Interna e/ou Externa) e Exames de Seleção para o Colégio de Aplicação e Residência Médica e Multiprofissional.
Art. 6º É vedado o pagamento de Gratificação de Encargo Curso ou Concurso em atividades eventuais relativas à participação em Processos Seletivos para Contratação 
Temporária de Pessoal, Mestrado e Doutorado e Sorteio para a Escola Infantil da UFRJ.
§ 1º Para melhor entendimento, ficam discriminadas as atividades previstas no inciso III do Art. 2º do Decreto nº 6.114, 15 de maio de 2007, nos termos expostos abaixo:

I - logística de preparação e de realização de curso, concurso público ou exame vestibular, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão,  
execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes.

§ 2º Nos casos de concursos para ingresso de docentes, caberá à Unidade definir os servidores responsáveis por cada atividade descrita no § 1º deste artigo,  
sendo vedada a acumulação.
Art. 7º As atividades previstas na tabela do Anexo I do Decreto nº 6.114, 15 de maio de 2007, ficam restritas às provas do Concurso de Acesso aos Cursos de  
Graduação da UFRJ.
Art. 8º Os servidores deverão requerer o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso através de um único processo administrativo por ano de exercício, 
aberto na Unidade onde está localizado.
Art. 9º O pagamento da gratificação, pelas horas trabalhadas, ocorrerá no exercício financeiro do ano em que o concurso for executado, resguardada a disponibilidade 
orçamentária e respeitado o limite de pagamento de 120 (cento e vinte) horas anuais.
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§ 1º Ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pelo Reitor, poderá ocorrer autorização de acréscimo  
de até cento e vinte horas de trabalho anuais.
Parágrafo único – Na competência de Autoridade Máxima do Órgão, o Reitor delega ao Pró-Reitor de Pessoal a autorização de acréscimo de até sessenta  
horas de trabalho anuais.
Art. 11º O processo administrativo servirá de base para controle do pagamento durante o ano em exercício, respeitado o limite máximo de pagamento  
de 120 (cento e vinte) horas anuais, considerando a excepcionalidade do Art.9º e seu §1º.
§ 1º Deverá constar no processo referido no caput deste artigo:

I - Cópia do edital do referido concurso com publicação no BUFRJ ou no DOU;
II – Nos casos de concursos para ingresso de docentes, deve constar cópia da ata de composição da banca do referido concurso, inclusive com o nome do  

servidor técnico-administrativo que dará apoio logístico às atividades;
III - Nos casos de concursos para ingresso de docentes, deve constar cópia da lista de presença dos candidatos inscritos no certame;
IV - Aprovação do dirigente máximo da Unidade sobre as atividades para as quais é solicitado o pagamento;
V- Apresentação de declaração de atividades – Anexo II ao Decreto nº 6.114, 15 de maio de 2007 – onde conste a data e o número de horas correspondentes.
VI - Dados pessoais do servidor (Disponíveis na Intranet da UFRJ).
VII - Formulário de Registro de Atividades - Anexo II desta Portaria.
VIII - Folha de Informação Padrão da PR-4 - Anexo III desta Portaia.

§ 2º Ficam definidas as atividades previstas no inciso III, do Art. 2º do Decreto nº 6.114, 15 de maio de 2007, nos seguintes termos:
I – Planejamento: Ação que possibilita identificar as necessidades, construir referencial futuro, estruturar o trâmite adequado e reavaliar todo o processo  

para o bom funcionamento do concurso. Antecipar os resultados esperados e buscar alcançar, da melhor forma possível, os objetivos pré-definidos;
II – Coordenação: Ação que estabelece ordem, combinação ou interação harmoniosa nas ações e organização do concurso, liderando a equipe executora;
III – Supervisão: Ação de controlar e inspecionar as atividades de execução;
IV – Execução: Realização das atividades necessárias para o andamento do concurso.

Art. 12º A referida gratificação só será devida quando as atividades forem exercidas em decorrência de processos desenvolvidos pela UFRJ.
Art. 13º É vedado o pagamento de gratificação de encargo curso ou concurso para servidor que esteja em período de afastamentos e licenças legalmente  
instituídas, inclusive férias, conforme Nota Informativa nº 270 /2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 16 de março de 2011.
Art. 14º Fica Instituída Nova Tabela de Valores de GECC, conforme Decreto 6.114, 15 de maio de 2007, no Anexo I desta Portaria, a partir de 01 de Fevereiro de 2017.
Art. 15º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação no BUFRJ.

ANEXO 1

Grupo Atividade Percentual Valor

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso de formação 
de carreiras 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Tutoria em curso a distância 0,2627 65,53

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso de desenvolvimento 
e aperfeiçoamento 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Elaboração de material didático 0,2627 65,53

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso de treinamento 0,2627 65,53

A - Instrutoria em curso de formação Coordenação técnica e pedagógica 0,2627 65,53

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso de educação 
de jovens e adultos 0,1359 33,9

A - Instrutoria em curso de formação Elaboração de material multimídia 
para curso a distância 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso gerencial 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Atividade de conferencista e 
de palestrante em evento de capacitação 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Orientação de monografia 0,3986 99,42

A - Instrutoria em curso de formação Instrutoria em curso de pós-graduação 0,3986 99,42

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Correção de prova discursiva 0,3986 99,42

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Exame oral 0,3715 92,66

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Julgamento de recurso 0,3986 99,42

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Análise crítica de questão de prova 0,3986 99,42

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Elaboração de questão de prova 0,3986 99,42

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Análise curricular 0,2175 54,25

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Prova prática 0,3171 79,09

B - Banca examinadora ou de comissão para exames Julgamento de concurso de monografia 0,3986 99,42

C - Logística de preparação e de realização de curso Coordenação 0,2175 54,25

C - Logística de preparação e de realização de curso Execução 0,1359 33,9

C - Logística de preparação e de realização de curso Supervisão 0,1631 40,68

C - Logística de preparação e de realização de curso Planejamento 0,2175 54,25

D - Aplicação, fiscalização ou supervisão de provas Fiscalização 0,1631 40,68

D - Aplicação, fiscalização ou supervisão de provas Supervisão 0,2175 54,25

D - Aplicação, fiscalização ou supervisão de provas Aplicação 0,0815 20,33
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ATIVIDADES 

Este documento destina-se ao detalhamento das atividades eventuais para o pagamento de gratificação de encargo de curso ou concurso.

EDITAL DATA (DIA/MÊS/ANO) HORÁRIO 
DE INÍCIO

HORÁRIO
DE TÉRMINO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Declaro para os devidos fins que as informações acima são verídicas, sob pena de crime de responsabilidade administrativa, prevista na Lei 8.429 de 02/06/1992.

Rio de Janeiro, ____ de ____ de _____.

________________________________________
Assinatura do Servidor

ANEXO III

FOLHA  DE INFORMAÇÃO______ Processo: 23079.___________________________ Fl.__________

          À Pró-Reitoria de Pessoal – PR-4,

          Informo que constam, no presente processo, os documentos e cópias autenticadas 
pertinentes ao pagamento de Gratificação por encargo de curso ou concurso,  de  acordo  
com  os  dados  abaixo, conforme  a Orientação  Normativa  nº 4/2009:

Documentação Número 
da(s) página(s)

Cópia do edital do referido concurso com publicação no BUFRJ ou no DOU;

Cópia da ata de composição da banca do referido concurso, inclusive  com o nome do 
servidor técnico-administrativo que dará apoio logístico às atividades;

Cópia da lista de presença dos candidatos inscritos no certame (exclusivo para  
concursos de ingresso de docentes);

Aprovação do dirigente máximo  da  unidade  sobre  as atividades para as quais é 
solicitado o pagamento;

Apresentação de declaração de atividades – Anexo II ao Decreto nº 6.114, de 15/05/2007 
– onde conste o tipo de atividade, a data e o número de horas correspondentes;

                                                                                                                              Para análise e providências.

                                                                                                                          ____________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COMPOSTO NA GRÁFICA DA UFRJ-http://www.grafica.ufrj.br (grafica@grafica.ufrj.br) • Diretora: Caroline Maia do Carmo Vianna Dantas 
• Chefe Produção: Almir Fucci • Chefe Editoração: Martha Dias de Sá • Chefe Off-Set: Gilson Silva de Oliveira  

• Chefe Acabamento: Agnaldo de Lima Barbosa • Chefe Manutenção: Jair Borges Filho • Chefe Plotagem: Pedro L. Bartonelli Braga  
• Digitação e Editoração Eletrônica: Fernando Cesar Neves Moreira e Martha Dias de Sá

http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=BOLETIM

PORTARIA Nº 6743, DE 4 DE AGOSTO DE 2017

Retifica a Portaria nº 6353 de 24 de julho de 2017.

O Magnífco Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto de 1º de julho de 2015, publicado no Diário  
Oficial da União nº 124 e;

CONSIDERANDO o determinado pelo Tribunal de Contas da União no item 9.3 do Acórdão 722/2016 emitido no curso do processo TC 046.027/2012-2, resolve:
Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 6353 de 24 de julho de 2017 para
ONDE SE LÊ:
(...) 
“Art. 2º Ficam designados os servidores DÉBORA ALVES ABRANTES, Matrícula SIAPE 1676007, LUÍS DIEGO FRÓES DA SILVA, Matrícula 

SIAPE 1958621 e JULIANA CRUZ LOPES, Matrícula SIAPE 1585589, para, sob a presidência do primeiro, compor comissão processante PARA APURAR  
os fatos constantes do referido Acórdão.”

LEIA-SE:
“Art. 2º Ficam designados os servidores VANTUIL PREIRA, Matrícula  SIAPE 2642264, ÁTILA PANTALEÃO SILVA FREIRE, Matrícula 

SIAPE 6363495 e DÉBORA ALVES ABRANTES, Matrícula SIAPE 1676007,para, sob a presidência do primeiro, compor comissão processante  
PARA APURAR os fatos constantes do referido Acórdão.”

Art. 3º Os outros dispositivos da Portaria nº 6353 de 24 de julho de 2017 permanecem inalterados.

Prof. Roberto Leher
Reitor


