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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

O�cio nº 64/2020/PROGEPE/UNIPAMPA

Bagé, 19 de agosto de 2020.

 

A todos servidores da Unipampa.

  

Assunto: Compensação de horas de recesso de final de ano - Exercício 2019.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.011100/2020-91.

  

Prezados,

  

1. Considerando as orientações da Portaria nº 334, de 04 de abril de 2018, que autoriza os
servidores a utilizarem a carga horária obtida em cursos de capacitação para compensar as horas de
recesso de final de ano.
2. Considerando que, em virtude da suspensão temporária das atividades acadêmicas e
administrativas feita pela Reitoria, através do Ofício Circular nº 3/2020 REITORIA/UNIPAMPA, os
servidores que fizeram a opção pela compensação de acordo com a Portaria nº 334/2018 não foram
prejudicados.
3. Considerando que devido ao trabalho remoto, não é possível compensar as horas de recesso
de fim de ano por horas trabalhadas, determinamos que, excepcionalmente, este ano, em virtude da
pandemia a compensação de horas de recesso deverá ser realizada mediante cursos de capacitação.
4. Considerando que a realização de cursos será a única opção para a compensação das
horas de recesso de final de ano de 2019, a entrega do termo de opção de compensação fica dispensada,
não se aplicando o prazo previsto no § 3º, art. 2º, da Portaria nº 334/2018.
5. Viemos, através deste, determinar a prorrogação do prazo previsto no art. 3º da Portaria nº
334/2018 para a realização e comprovação dos cursos de capacitação até 30/11/2020 para que os
servidores possam, dessa forma, compensar as horas de recesso de 2019. Neste aspecto, é necessário
observar as seguintes orientações:

a) Em relação à carga horária a ser compensada con�nuará de 8h/ dia = 48 horas
ou 6h/ dia no caso de servidor em jornada flexibilizada = 36 horas;

b) Não podem ser u�lizados para compensação os cursos realizados em horário
de expediente;

c) Podem ser u�lizadas horas de formação profissional, em nível de
especialização, mestrado ou doutorado, desde que não concedidas como horas
de afastamento regidos pela Resolução n° 136/2016;

d) Os cursos realizados mediante a concessão de licenças, afastamentos
específicos previstos na Resolução n° 136/2016 ou Licença Capacitação (art. 87 da
lei 8.112/90) não poderão ser u�lizados para fins de compensação;

e) Os cursos devem ter relação com a a�vidade do servidor;
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f) Observar que o período de realização do curso deve ser compa�vel com a
carga horária apresentada.

6. Tendo em vista que as atividades realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal
(NUDEPE) foram incorporadas pela Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal
(DADCP), a partir da publicação da Portaria nº 756, de  19 de março de 2020, que estabeleceu a nova
estrutura organizacional da Unipampa, a entrega dos documentos comprobatórios de conclusão dos cursos
prevista no  § 2º, art. 3º da Portaria 334/2018, deverão ser encaminhados para DADCP através do e-mail
dadcp@unipampa.edu.br.
7. Os procedimentos que constam neste Ofício não se aplicam aos servidores que já
realizaram a compensação das horas de recesso e/ou já haviam pactuado a realização de cursos com suas
chefias.
8. Quanto aos servidores que já haviam iniciado a compensação por meio de horas
trabalhadas, deverão apurar o total de horas que ainda necessitam ser compensadas e aplicar os
procedimentos aqui propostos para a devida compensação do total de horas restantes. Ao final da
compensação deverá comunicar sua chefia imediata observando o disposto no art. 5º da Portaria nº
334/2018.
9. Esclarecimentos de dúvidas sobre os procedimentos de registro da efetividade poderão ser
dirimidas junto à Divisão de Registros e Movimentações Funcionais (DRMF) através do e-mail
drmf.progepe@unipampa.edu.br, dúvidas sobre os cursos de capacitação poderão ser dirimidas junto à
Divisão de Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (DADCP) através do e-mail
dadcp@unipampa.edu.br.
10.  
11. Atenciosamente,

 

Charles Quevedo Carpes

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

  

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES QUEVEDO CARPES, Pró-Reitor de Gestão de
Pessoas, em 19/08/2020, às 08:09, 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://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0342608 e
o código CRC 5AE14F07.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.011100/2020-91 SEI nº 0342608
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