
Licença para Capacitação na UFF:
saiba como dar entrada no seu pedido

Ficar alguns meses afastado da rotina do trabalho é algo plenamente
possível dentro do serviço público por meio do usufruto de algum tipo de
licença, a ser concedida em situações específicas. Entre diferentes
possibilidades, destacamos hoje os trâmites para o pedido de Licença para
Capacitação, prevista em lei e que pode beneficiar servidores técnico-
administrativos ou docentes.
 
Em substituição à Licença Prêmio, a Licença para Capacitação é uma das
ações de desenvolvimento prevista no Decreto 9.991/2019, alterado pelo
Decreto 10.506/2020, que contempla os servidores subordinados ao
Regime Jurídico Único após cada quinquênio (5 anos) de efetivo exercício.
 
No âmbito da Universidade, o benefício é concedido para técnicos
administrativos e docentes realizarem ações de capacitação (presenciais ou
à distância; individuais ou coletivas; com ou sem tutoria), por um período de
até 90 dias, sem prejuízo na remuneração mensal. Classificam-se como
ações de desenvolvimento, entre outras: elaboração de monografia, trabalho
de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre-
docência ou estágio pós-doutoral; participação em curso presencial ou
intercâmbio no exterior para aprendizado de língua estrangeira (quando
recomendável ao exercício de suas atividades e atestado pela chefia
imediata).
 
Todas as atividades elencadas acima (ou o conjunto delas) devem ter carga
horária igual ou superior a trinta horas semanais, comprovadas por meio de
certificado/declaração de conclusão de cada ação de desenvolvimento
objeto da Licença para Capacitação solicitada, sob pena de não concessão
do período de usufruto requerido. Lembrando que o pedido de afastamento
para realizar qualquer uma dessas atividades pode ser de 90 dias

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.506-de-2-de-outubro-de-2020-281071682


ininterruptos ou parcelados em seis períodos, desde que o menor não seja
inferior a 15 dias. Mas, atenção, porque neste último caso, o intervalo entre o
usufruto de uma parcela e outra deve ser de 60 dias.
 
Além das informações compartilhadas acima, é fundamental se atentar para
outros dados igualmente importantes. O primeiro ponto é que o benefício
não pode ser requerido concomitantemente com afastamento para
qualificação, licença maternidade ou paternidade, licença para tratar de
assuntos particulares e demais tipos de afastamentos. E mais, caso o
servidor usufrua da Licença para Capacitação, deverá cumprir o interstício
mínimo de dois anos antes de solicitar afastamento para Mestrado ou
Doutorado. Destaca-se ainda que ao longo de todo o período fora das
atividades laborais, fica suspenso o pagamento da indenização de
transporte, das gratificações e do adicional pelo exercício de atividades
insalubres, perigosas ou penosas; adicional pela prestação de serviço
extraordinário; adicional noturno; outros adicionais relativos ao local ou à
natureza do trabalho; e gratificação por encargo de curso ou concurso. 
 
Dito isto, se você, servidor técnico-administrativo ou docente, tem interesse
neste tipo de licença, já pode abrir um processo no SEI-UFF. Aliás, o
primeiro passo é o pedido de contagem de tempo de serviço, feito também
pelo Sistema Eletrônico de Informações. É importante esclarecer que a
Licença para Capacitação é um direito relativo, pois seu usufruto deve ser
consumado no interesse da Administração Pública e quando a sua finalidade
estiver prevista no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da UFF;
alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas ao seu
órgão de exercício ou de lotação, à sua carreira ou ao seu cargo efetivo, ao
seu cargo em comissão ou à sua função de confiança; ou quando o horário
ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizar o cumprimento das
atividades previstas ou a jornada semanal de trabalho do servidor. Cabe
destacar, inclusive, que os períodos de licença não são acumuláveis, isto é,
caso, por exemplo, o servidor some dez anos de efetivo exercício, não terá
direito a usufruir 180 dias, mas apenas 90. 
 
Então não perca tempo, leia agora os Mapas dos Processos (vide abaixo) ou
esclareça outras dúvidas diretamente com a Divisão de Afastamentos para
Capacitação e Qualificação (Dacq/Progepe): dacq.cpd.progepe@id.uff.br . 
 
Mapa do processo para técnicos administrativos
Mapa do processo para docentes
 
 

Já está disponível na UFF, o serviço de entrega expressa de pequenos
volumes, documentos e processos, no interesse da instituição, para toda a
região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
 
Essa nova modalidade de transporte, realizada pela Divisão de Transporte
da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), está disponível
às segundas, terças, quintas e sextas, das 8h às 17h, devendo ser
solicitada, através do Sistema SISAUTO, até 48 horas antes da data do
serviço.
 
Saiba mais aqui.

http://bit.ly/3vHfEEv
https://bit.ly/3vIwwec
http://uff.br/?q=uff-implanta-servico-de-entrega-rapida-de-documentos


Ei, servidor: perdeu o período de inscrição de algum curso de capacitação
ofertado pela EGGP? Gostaria de realizá-lo em nova data? Com esta
Pesquisa de Interesse, vamos embasar a oferta de novas turmas e
modalidades de cursos a serem oferecidos novamente aos servidores
interessados. Clique aqui para acessar o formulário!
 
Saiba sobre os cursos já ofertados e outras informações aqui.

UFF promove doação de bens móveis inservíveis
 
Resultado das avaliações PIBIC 2021/2022
 
Últimos dias para se inscrever no Grupo psicoterapêutico online para
servidores afastados do trabalho por motivos de saúde!
 
Eduff lança manual sobre atuação de preceptores no SUS

Veja todos os informes

Cine Debate – Itinerância Festival de Cinema Cômico
De 03 a 24/06, pelo Facebook do Centro de Artes e Youtube do FestCômico
 
VIII Seminário Internacional do INCT-InEAC
De 07 a 17/06, pelo canal do Youtube do InEAC
 
Espetáculo Cora do Rio Vermelho
De 11 a 20/06, pelo canal do YouTube do Centro de Artes UFF
 
PODCAST - OSN 60 anos, a nossa orquestra! Episódio 2
18/06, às 10h, pelo canal do Spotify do Centro de Artes

https://app.uff.br/iduff/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCmvttbt8coZwT-OWDtHQ3q0fkzlZLWraj6i_6mG68q1INWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://uff.br/?q=formulario-de-pesquisa-de-interesse-em-cursos-de-capacitacao-para-servidores-realizacao-de-novas
http://www.uff.br/?q=informativos
http://uff.br/?q=events/cine-debate-itinerancia-festival-de-cinema-comico
http://uff.br/?q=events/programacao-completa-viii-seminario-internacional-do-inct-ineac
http://uff.br/?q=events/cora-do-rio-vermelho
http://uff.br/?q=events/podcast-osn-60-anos-nossa-orquestra-episodio-2


Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

