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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários

Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P - Sala 102 - Bairro Santa Monica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: 34-3239-4654 - caces@reito.ufu.br 

  

Memorando-Circular SEI nº 1/2017/CACES/PROGEP/REITO

Ao(À) Senhor(a):
Diretores(as) de Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais de Ensino 
Diretores de Unidades Administra�vas
  

Assunto: Orientações sobre Plano de Trabalho dos docentes.

  

1. Considerando o que dispõe a Lei 12.772/2012 que trata do Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal, bem como, a legislação aplicável a todos os servidores públicos federais, em especial,
a Lei 8.112/1990 e o Decreto 1.590/1995, serve o presente para orientar as Unidades Acadêmicas e
Unidades Especiais de Ensino da Universidade Federal de Uberlândia - UFU quanto ao plano de trabalho
dos docentes sob sua responsabilidade.

2. Inicialmente, a Lei 12.772/2012 em seu ar�go 20 estabelece que o professor, ocupante de
cargo efe�vo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será subme�do ao regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva, ao regime de trabalho
de tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais ou, excepcionalmente, ao regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação
exclusiva.

3. Já a Lei nº 8.745/1993 no seu ar�go 2º, § 10, estabelece que "a contratação dos
professores subs�tutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas".

4. Por sua vez, a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 dispõe em seu ar�go 19 que “os
servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições per�nentes aos respec�vos
cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites
mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respec�vamente”.

5. Assim, o horário global do docente deve somar exatamente a quan�dade de horas para as
quais foi contratado, ou seja, 20 ou 40 horas semanais e não apenas as horas-aula. Além disso, deverá ser
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, observados os limites mínimo
e máximo de 6 (seis) e 8 (oito) horas diárias, respec�vamente.

6. Devem, ainda, ser assegurados aos servidores direitos como, intervalo para refeição
(intrajornada - art. 5º, § 2º do Decreto 1.590/1995 dispõe que o intervalo para refeição não poderá ser
inferior a uma hora nem superior a três horas), repouso semanal remunerado e intervalo interjornada
(intervalo de no mínimo 11 horas entre o fim de uma jornada de trabalho e o início de outra - Parecer
AGU GQ-145 de 16 de março de 1998), bem como deve ser respeitado o limite máximo diário de 2 horas
para o serviço extraordinário (hora extra – arts. 73 e 74 da Lei 8.112/1990).

7. Quanto aos casos em que o docente vá acumular outros vínculos além da Ins�tuição,
sejam eles públicos ou privados, deverá haver total compa�bilidade de horários entre os vínculos que se
pretende acumular. Esclarecemos, ainda, que a compa�bilidade de horários deve levar em consideração
o período mínimo de intervalo de 01 (uma) hora para alimentação e deslocamento entre os locais de
trabalho e, se forem em cidades dis�ntas, deverá ser acrescentado o tempo de deslocamento entre uma
cidade e outra.

8. Diante disso, solicitamos que as jornadas dos docentes da Universidade Federal de
Uberlândia e seus respec�vos planos de trabalho se enquadrem dentro dos aspectos legais apresentados,
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bem como que as presentes orientações sejam amplamente divulgadas aos envolvidos.

  

À consideração superior.

 

Louane Alves Leonço de Camargos

Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

Empregos e Salários – CACES (Portaria nº. 595, de 10 de março de 2017)

 

 

Aprovo. Encaminhe-se aos Diretores(as) de Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais de
Ensino, bem como aos Diretores(as) de Unidades Administra�vas na forma proposta.

 

Marcio Magno Costa

Pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia

Documento assinado eletronicamente por Louane Alves Leonco De Camargos, Presidente, em
27/11/2017, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Magno Costa, Pró-Reitor(a), em 27/11/2017, às
18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0146620 e
o código CRC 95FD0F71.
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