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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 461, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020

  

Estabelecer os critérios e os procedimentos a
serem observados na UNILAB rela�vos à 
implantação da flexibilização da jornada de
trabalho dos servidores técnico-administra�vos
em educação.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010,
publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020, publicada no DOU de 11 de
março de 2020, do Ministério da Educação;

CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, previstos no Art. 37, caput, da
Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO a autonomia que goza a UNILAB em razão de sua personalidade jurídica prevista no
Art. 1o da Lei no 12.289, de 20 de julho de 2010, e no Art. 207, caput, da Cons�tuição da República Federa�va do
Brasil de 1988;

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995 que dispõe sobre a jornada de trabalho
dos servidores da Administração Pública Federal direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais;

CONSIDERANDO o Art. 19, da Lei n° 8.112/1990 que define os limites mínimo e máximo de 6 (seis)
horas e 8 (oito) horas diárias, ressalvados os cargos cuja jornada de trabalho é estabelecida em legislação específica;

CONSIDERANDO a Instrução Norma�va n° 02, de 12 de setembro de 2018, da SEGEP/MPDG, que
estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e pelas en�dades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto à jornada de trabalho,

CONSIDERANDO as recomendações do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União
e Ministério Público Federal.

CONSIDERANDO a Portaria Reitoria nº 325 , de 08 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23282.506946/2019-80, resolve:

 

 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º Estabelecer os critérios e os procedimentos a serem observados na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira rela�vos à implantação da flexibilização da jornada de trabalho dos
servidores técnico-administra�vos em educação.

 

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

 

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, consideram-se os seguintes conceitos:

I – Público: Discentes da UNILAB e cidadãos externos.

II – Atendimento ao público: Serviços prestados prioritariamente aos discentes da UNILAB e aos
cidadãos externos.

III - A�vidades con�nuas: Correspondem aos serviços que exijam, em virtude de sua natureza, a
disponibilidade por um período mínimo de 12 (doze) horas, sem interrupção, no horário de funcionamento, sob risco
de causar prejuízo ao andamento do serviço.

IV - Regime de turno ou escala: Trabalho no qual o serviço é prestado em período igual ou superior a
12 (doze) horas ininterruptas em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, quando os
serviços exigirem a�vidades con�nuas.

 

CAPÍTULO III
DA JORNADA DE TRABALHO

 

Art. 3º A jornada de trabalho dos servidores técnico-administra�vos desta Universidade será de no
mínimo 6 (seis) e no máximo 8 (oito) horas diárias, até o limite de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as
jornadas previstas em legislação específica.

§ 1º Para os servidores técnico-administra�vos com horário de trabalho de 8 (oito) horas diárias, será
respeitado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas para refeição e para descanso.

§ 2º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos para refeição e
descanso serão definidos diretamente entre a chefia imediata e o servidor técnico-administra�vo, observado o
interesse ins�tucional e do serviço.

 

Art. 4º A jornada de trabalho dos servidores técnico-administra�vos ocupantes de Função Gra�ficada
(FG) ou de Cargo de Direção (CD) será em regime de dedicação integral, podendo ser os servidores convocados
sempre que houver interesse da Administração.

 

Art. 5º A concessão de horário especial ou diferenciado previstos em legislação específica não são
alvo desta portaria.

 

Art. 6º As a�vidades da UNILAB serão desenvolvidas nos turnos matu�no, vesper�no e noturno.

Parágrafo único: O horário de funcionamento da UNILAB será das 6:30h às 22:30h.

 

 

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DA JORNADA DE TRABALHO FLEXIBILIZADA
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Art. 7º O Dirigente máximo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
poderá autorizar a concessão da jornada de trabalho com 6 (seis) horas diárias e carga horária de 30 (trinta) horas
semanais, desde que atendidos, cumula�vamente, os seguintes critérios:

I - Interesse da administração;

II - Regime de revezamento de turno ou de escala;

III - A�vidades ininterruptas de no mínimo 12 horas;

IV - Atendimento preponderante ao público, mediante comprovação fá�ca e jurídica de que o volume
de atendimento será prioritariamente aos discentes e ao cidadão externo;

V - Mínimo de 02 (dois) servidores técnico-administra�vos por serviço, atuando individualmente em
turnos dis�ntos, não podendo ser terceirizados ou estagiários.

VI – Comprovação de que há ganho de eficiência com a mudança do regime (Art. 12, I) e que a
flexibilização da jornada é vantajosa e atende ao interesse público.

 

Art. 8º Não poderá ser concedida a flexibilização da jornada de trabalho nos seguintes casos:

I - Serviços realizados por servidores técnico-administra�vos ocupantes de cargos de direção - CD e
função gra�ficada - FG.

II - Serviços realizados por servidores técnico-administra�vos ocupantes de cargos com jornadas
estabelecidas em leis específicas de regulamentação da profissão. (ANEXO I)

III - Serviços realizados por servidores técnico-administra�vos que executem, preponderantemente, as
a�vidades regulares dos órgãos mencionados no parágrafo único do Art. 18 da Instrução Norma�va n° 02/2018, do
Ministério do Planejamento.

IV - Serviços realizados por servidores técnico-administra�vos estudantes que já usufruem de horário
especial.

V - Serviços desenvolvidos por servidores portadores de necessidades especiais ou que tenham
cônjuge, filho ou dependente com deficiência e que já gozem de jornada especial com base no §3º do Art. 98 da Lei
nº 8.112/90 alterado pela Lei nº 13.370/2016.

Parágrafo único. Entende-se por a�vidades regulares aquelas mencionadas nos atos norma�vos que
deram origem a cada a�vidade mencionada no parágrafo único do Art. 18 da Instrução Norma�va n° 02/2018, do
Ministério do Planejamento.

 

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DA JORNADA DE TRABALHO FLEXIBILIZADA

 
 

Art. 9º A Sistemá�ca para solicitação da jornada de trabalho flexibilizada deve obedecer o seguinte
fluxo:

Passo Unidade Ação

1 Unidade
Solicitante

Abrir processo no SEI Organização e Funcionamento: Estudos e/ou Decisões de caráter Geral
 

Inserir documentos e comprovações conforme art. 12 desta Portaria
 

Encaminhar processo para SGP para análise inicial da instrução processual e emissão de parecer de
conformidade

2 SGP Efetuar conferência de informações de pessoal
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Promover análise de conformidade para a flexibilização da jornada de trabalho.
 

Emi�r parecer de conformidade, art. 13 desta Portaria.
 

Encaminhar processo à unidade solicitante para eventuais atendimentos e demais encaminhamentos

3 Unidade
Solicitante

Atender parecer de conformidade
 

Cer�ficar que todas as exigências rela�vas à concessão de flexibilização da jornada de trabalho foram
atendidas e solicitar autorização de execução de flexibilização na unidade.

 
Encaminhar processo à Reitoria solicitando autorização de flexibilização da jornada de trabalho

4 Reitoria

Emi�r autorização de execução de flexibilização na jornada de trabalho da unidade solicitante
 

Solicitar providências quanto portarias e ações de controle
 

Encaminhar processo à SGP solicitando providências quanto a formalização, cadastro e controle da
flexibilização da jornada de trabalho

5 SGP

Emi�r e divulgar Portaria quanto a flexibilização da jornada de trabalho na unidade solicitante
 

Efetuar cadastro e controle per�nente a frequência dos servidores na unidade solicitante
 

Encaminhar processo à unidade demandante para acompanhamento e demais providências quanto a
flexibilização da jornada de trabalho

6 Unidade
Solicitante Efetuar procedimentos rela�vos aos capítulos VI e VII desta Portaria.

 

Art. 10 O pedido para concessão da jornada de trabalho flexibilizada deverá ser encaminhado pelas
respec�vas chefias imediatas, por meio de processo administra�vo eletrônico, à Superintendência de Gestão de
Pessoas - SGP, contendo:

I. Estudo de viabilidade da adoção de jornada de trabalho reduzida, incluindo a comprovação de que o
ganho de eficiência supera o custo da renúncia a duas horas de trabalho do servidor;

II. Comprovação do atendimento cumula�vo aos critérios previstos no Art. 9º;

III. Detalhamento dos processos de trabalho/a�vidades laborais da unidade solicitante;

IV. Público usuário dos serviços;

V. Proposta de escala de trabalho com os horários de funcionamento de cada setor, os nomes dos
servidores técnico-administra�vos e seus respec�vos horários de trabalho;

VI. Termo de responsabilidade assinado pelos servidores técnico-administra�vos, com a concordância
das a�vidades a serem desenvolvidas na unidade.

VII. Despacho à SGP solicitando análise da instrução processual e emissão de parecer, co-assinado
pela autoridade competente da unidade administra�va.

Parágrafo único. O pedido de que trata o caput deste ar�go poderá ser formalizado pelo conjunto dos
servidores à chefia imediata, que deverá emi�r parecer e dar seguimento ao processo.

 

Art. 11 A análise da instrução processual deverá ser feita pela SGP, que culminará de emissão de
parecer de conformidade.

Parágrafo único. A SGP poderá solicitar a criação de comissão específica, permanente ou provisória,
para subsidiar a�vidades, definindo suas a�vidades e prazos.
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Art. 12 A unidade solicitante, com parecer em conformidade, encaminhará processo administra�vo à
autoridade máxima da UNILAB, para decisão final.

§ 1º Os processos deferidos serão formalizados por meio de portaria exarada pela SGP, assinada pela
autoridade máxima e publicada em Bole�m de Serviço, com posterior encaminhamento do processo à SGP, para fins
de cadastro e controle em sistemas internos e externos.

§ 2º Os processos indeferidos, por decisão administra�va da autoridade máxima, serão encaminhados
aos respec�vos chefes imediatos, para ciência de cada unidade de trabalho solicitante.

 

Art. 13 Cabe pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da concessão de jornada
flexibilizada de trabalho em cada uma das etapas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ciência do servidor,
observando-se a sistemá�ca do pedido inicial.

Parágrafo único. Em cada uma das etapas, os eventuais recursos só serão processados e julgados se
houver efe�va demonstração do direito violado ou ameaçado de violação.

 

Art. 14 Cabe recurso, em cada uma das etapas, da decisão de indeferimento do pedido da concessão
de jornada flexibilizada de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ciência do servidor, nos moldes
do fluxograma do Art. 11 da presente Portaria.

Parágrafo único. Da decisão de indeferimento do Reitor(a) cabe recurso ao CONSUNI rela�vo apenas à
legalidade do procedimento de pedido da concessão de jornada flexibilizada de trabalho, nos termos do Regimento
Geral da UNILAB.

 

 

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO FLEXIBILIZADA

 

Art. 15 A autorização da jornada de trabalho flexibilizada poderá ser suspensa nos casos em que a
necessidade do serviço assim o exigir.

Parágrafo único. Sempre que se fizer necessário, conforme interesse da Administração e desde que
jus�ficado, o servidor poderá ser previamente, salvo emergência, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas, convocado a realizar 8 (oito) horas diárias, respeitando-se o intervalo para alimentação e descanso, sem
direito à compensação posterior da carga horária ou recebimento de hora extra.

 

Art. 16 A autorização da jornada de trabalho flexibilizada não gera direito adquirido, podendo ser
revogada a qualquer momento, caso não estejam sendo atendidos os critérios que jus�ficaram a sua concessão.

 

Art. 17 Semestralmente, a chefia imediata da unidade de trabalho, com jornada flexibilizada, deverá
enviar à Superintendência de Gestão de Pessoas um relatório confirmando o cumprimento dos critérios
apresentados no processo de concessão, sob risco de perda de concessão.

Parágrafo único. De o�cio ou por provocação, a Superintendência de Gestão de Pessoas poderá,
periodicamente, realizar avaliações nas unidades de trabalho, com jornada flexibilizada, a fim de confirmar a
manutenção do atendimento cumula�vo dos critérios de concessão.

 

Art. 18 A chefia imediata da unidade de trabalho que �ver autorizada a jornada de trabalho
flexibilizada, deverá comunicar, a qualquer momento, ao gestor da sua unidade, as ocorrências que ensejarem a não
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permanência do atendimento cumula�vo aos critérios de concessão, para que o mesmo tome as providências
cabíveis junto à Superintendência de Gestão de Pessoas.

Parágrafo único. Sendo constatada, pela Superintendência de Gestão de Pessoas, a não permanência
do atendimento cumula�vo dos critérios de concessão, a unidade de trabalho terá prazo de até 30 dias para ajuste
da jornada de trabalho, a par�r da no�ficação da SGP.

 

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

 

Art. 19 Compete à chefia imediata providenciar a afixação da escala nominal dos servidores técnico-
administra�vos, constando dias e horários de expediente em local visível no ambiente de trabalho, bem como a
divulgação em sí�o eletrônico da unidade.

 

Art. 20 O cumprimento da carga horária mensal de trabalho a que está sujeito o servidor técnico-
administra�vo em educação deverá ser acompanhado pela chefia imediata.

 

Art. 21 O controle de frequência dos servidores técnico-administra�vos em educação deverá seguir
critérios estabelecidos em regimento específico na ins�tuição.

 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 22 O descumprimento da jornada de trabalho em desacordo com os parâmetros legais e os
norma�vos é considerado infração disciplinar, sujeitando o infrator às disposições do Título V da Lei nº 8.112/90.

 

Art. 23 Os casos omissos serão deliberados pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.

 

Art. 25 Esta Portaria entra em vigor em 1º de dezembro de 2020.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
10/11/2020, às 20:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0147562 e o código CRC E9F2CB2F.

 

ANEXO I
CARGOS COM JORNADAS DE TRABALHO DIFERENCIADAS DENOMINAÇÃO DO CARGO JORNADA LEGISLAÇÃO

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO JORNADA LEGISLAÇÃO
Médico 20 horas Lei n° 9.436/97, Art. 1°

Médico de Saúde Pública 20 horas Lei n° 9.436/97, Art. 1°
Médico Veterinário 20 horas Lei n° 9.436/97, Art. 1°

Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional Máximo de 30 horas Lei n° 8.856/94, Art. 1°
Odontólogo - código NS-909 ou LT-NS 909

PCC/PGPE 30 horas Dec. Lei n° 2.140/84, arts. 5° e 6°

Auxiliar em Assuntos Culturais
(Especialista em Música) 30 horas Lei n° 3.857/60

Fonoaudiólogo 30 horas Lei n° 7.626/87, Art. 2°
Profissão de Radialista (Autoria e

Locução) 5 horas diárias Lei n° 6.615/78, Art. 18, inciso II

Profissão de Radialista (Produção e
Técnica) 6 horas diárias Lei n° 6.615/78, Art. 18, inciso II

Profissão de Radialista (Cenografia e
Caracterização) 7 horas diárias Lei n° 6.615/78, Art. 18, inciso III

Músicos Profissionais 5 horas diárias Lei n° 3.857/60, observados os arts. 41 a
48

Magistério 20 ou 40 horas Lei n° 7.596/87
Técnico em Comunicação Social (Área de
Jornalismo - Especialidade em Redação,

Revisão e Reportagem)
25 horas Dec-Lei n° 972/69, Art. 9°

Jornalista 25 horas Dec-Lei n° 972/69, Art. 9°

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade, Centro,

CEP: 62.790-000. Redenção – CE – Brasil
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - h�p://www.unilab.edu.br/

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MODELO DE DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
 

Processo nº xxxxxxxxxxxxx

Interessado: NOME DO SETOR

 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM TURNO CONTÍNUO

 

 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

 

 

PERSPECTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA

 

 

ESCALA DE TURNOS/SERVIDORES

Servidor Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb. Dom.

Servidor 1 07:30 
13:30       

Servidor 2 13:30 
19:30       

Servidor 3
16:30

22:30
      

 

SERVIDORES LOTADOS NO SETOR

Nome: _____________________________________________________________
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Nome social: ________________________________________________________

Siape: _____________________________________________________________

Cargo:_____________________________________________________________

 

Possui Cargo de Direção (CD) ou Função Gra�ficada (FG)?

(   ) Sim  (   ) Não

 

Possui jornada especial de trabalho?

(   ) Sim  (   ) Não

 

Declaro, para os devidos fins, que são verdadeiras as informações descritas por mim acima.

Assinatura: _________________________________________ Data: ___/___/____

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.506946/2019-80 SEI nº 0147562


