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ORIENTAÇÃO TÉCNICA PRODEP/SGAF Nº 001/2020 

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO 

 

1. OBJETIVO 

Orientar, disciplinar e uniformizar os procedimentos necessários ao pagamento de gratificação por encargos 

de curso e concurso, no âmbito da UFBA, conforme normativos pertinentes. 

2. BASE LEGAL 

Art. 76-A, Lei nº 8.112/1990, de 11 de dezembro de 1990; 

Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007; 

Portaria MEC nº 1.084, de 02 de setembro de 2008; 

Resolução CONSUNI nº 8, de 10 de setembro de 2013; 

PO/PRODEP/SGAF/01, de 30 de julho de 2020; 

3. PROGRAMAS NECESSÁRIOS 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC (disponível em: 

https://sipac.ufba.br/public/jsp/portal.jsf) 

4. ORIENTAÇÕES 

 

4.1. Do Direito à Percepção da GECC 

a. Fazem jus à percepção da GECC qualquer servidor da administração pública federal que eventualmente, 

no âmbito da UFBA, desempenhar as atividades relacionadas no art. 1º da Resolução 08/2013 CONSUNI; 

b. O pagamento da GECC deverá ter caráter eventual, de forma que o exercício das atividades prestadas 

não se relacione com conteúdo relativo às competências da unidade organizacional de lotação dos 

servidores e ao efetivo exercício das atribuições de seus cargos, não sendo portanto devida a GECC para 

as atividades de logística de concurso docente; 

c. As atividades de matrícula, análise da documentação e aferição de autodeclaração de pessoa negra dos 

candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU é posterior à avaliação de resultado, 

incluída entre as atribuições permanentes do servidor que atua na sua unidade organizacional de lotação 

e, portanto, não deverá ensejar pagamento de GECC; 

d. Não poderão ser pagos com GECC os servidores que estiverem afastados ou licenciados das atribuições 

de seus cargos (férias, afastamento para qualificação, capacitação, licença por motivo de saúde etc.); 

e. Não será devida GECC pela realização de treinamentos em serviço ou por eventos de disseminação de 

conteúdos relativos às competências das unidades organizacionais; 

f. A elaboração de material didático não será paga para disciplinas na qual o servidor já tenha recebido a 

gratificação relativa à instrutoria. 

g. A retribuição do servidor que executar atividades inerentes a cursos, concursos públicos ou exames 

vestibulares não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada situação de 

excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade executora, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. 

https://sipac.ufba.br/public/jsp/portal.jsf


h. As horas trabalhadas em atividades inerentes a cursos, concursos públicos ou exames vestibulares, 

quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, deverão ser compensadas no prazo de até um ano, 

cabendo a sua chefia imediata a efetiva execução da compensação conforme planejamento informado no 

Formulário de Autorização e Planejamento de Compensação de Horas GECC. 

i. A PRODEP poderá solicitar à chefia imediata e/ou ao dirigente da Unidade/Órgão do servidor executor 

das atividades passíveis de GECC, a qualquer tempo, comprovação da efetiva compensação da carga 

horária, sob pena de responsabilização administrativa bem como devolução ao erário do valor pago da 

GECC, em caso de não apresentação. 

 

4.2. Da Composição do Processo de Pagamento de GECC 

 

Sendo devida a GECC o Coordenador da Atividade/Evento/Programa deverá compor o processo de 

Pagamento de GECC, seguindo os tutoriais disponíveis em https://prodep.ufba.br/node/1129 e as 

normatizações disponíveis em https://prodep.ufba.br/node/1128.  

 

O Coordenador da Atividade/Evento/Programa deverá atentar-se às orientações do PO/PRODEP/SGAF/01 

quanto à ordem da documentação e às informações solicitadas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

https://prodep.ufba.br/node/1129
https://prodep.ufba.br/node/1128
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