
Um assunto muito pertinente e que gera muitas dúvidas é a

acumulação de cargos e suas implicações ao servidor público. Mas

você sabe o que significa "acumular cargos"? Aliás, você conhece

os seus direitos?
 

 

Aqui na UFF, existe um setor vinculado à Progepe que orienta e

acolhe as dúvidas de técnicos administrativos e docentes. Mas em

primeiro lugar, é preciso saber que a acumulação acontece quando

há o exercício simultâneo e remunerado de cargos, empregos ou

funções públicas, seja na atividade ou na inatividade. A vedação

de acumulação de cargos compreende todas as esferas do Governo e se estende a cargos na

administração direta (Presidência da República e Ministérios, por exemplo) e indireta (como no

caso das Universidades Federais).
 

 

Porém, como em toda regra, existem exceções. Logo, é permitido acumular: 
 

 

Dois cargos de professor (Ex: professor da UFF e da UFRJ);
 

Um cargo de professor e outro de técnico científico (Ex: professor da Faculdade de Medicina da

UFF e médico do Hospital Pedro Ernesto);
 

Dois cargos ou empregos privados de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

(Ex. Assistente Social da UFF e Assistente Social na UERJ);
 

Um cargo de juiz e outro de professor;
 

Um cargo de membro do Ministério Público e outro de professor;
 

Um cargo público com o exercício de mandato eletivo de vereador;
 

Um cargo de militar com outro cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, com

profissão regulamentada.
 

 

Ainda que se enquadre nos casos elencados acima, quando convocado, o servidor deve

comprovar a compatibilidade de horários, garantindo, dessa maneira, que não haja prejuízo ao

desenvolvimento das suas atividades. Na UFF, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre os

seus direitos na acumulação de cargos junto à Gerência de Procedimentos Disciplinares (GPD),

da Progepe. 
 

Acumulação de cargos públicos: quais são os seus direitos?



 

Um dos principais objetivos da GPD, para além do propósito da orientação, é garantir que os

servidores regularizem a sua situação e mantenham seus dados cadastrais atualizados,

sobretudo, as informações referentes à compatibilidade de horários. A Progepe, por meio deste

setor, trabalha assim com afinco para dar total assistência a vocês, servidores da nossa

universidade, e prover suporte em seus ambientes de trabalho.
 

 

Para obter mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Gerência de

Procedimentos Disciplinares, localizada no Campus Gragoatá da UFF, Bloco E, sala 521. Os

telefones para agendamento são (21) 2629-2725, (21) 2629-2723 e (21).2629-2744 (CEACE). Os

e-mails disponíveis para contato são acumulacao.comissao@id.uff.br (CEACE).
 

Atenção a esses casos! 
Aos docentes de dedicação exclusiva não é permitido o exercício de outra atividade remunerada,

seja ela pública ou privada. Tire suas dúvidas por e-mail: acumulacao.comissao@id.uff.br;
 

Nos casos de vínculo societário, a lei veda a participação do servidor na gerência ou

administração de empresa privada e no exercício do comércio, salvo a condição de acionista,

cotista ou comanditário.
 

Confira a notícia em destaque no site da UFF!
 

Equipe de estudantes da UFF é finalista na competição aeroespacial da NASA

 

O evento "África: panorama social, cultural e político" vai promover uma comemoração ao

continente africano. Dias 23 e 24/05, no Campus do Gragoatá.
 

A PROEX-UFF vai promover a palestra "Educação para a independência financeira", do Professor

César Von Dollinger. Dia 23/05,às 16h, no Campus do Valonguinho.
 

UFF lança Programa Ciência de Dados
 

UFF organiza Pint Of Science 2019 em Niterói e Volta Redonda
 

Programa de Inovação e Assessoria Curricular realiza seleção de membros efetivos
 

Promoção prorrogada: 80% de desconto nos títulos da Eduff
 

Professor da UFF, Roberto Kant, é eleito membro da Academia Brasileira de Ciência
 

Seminário reúne convidados internacionais e representantes da área da Saúde
 

A PROEX-UFF na luta contra quaisquer formas de preconceito e discriminação.
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/22-05-2019/equipe-de-estudantes-da-uff-e-finalista-na-competicao-aeroespacial-da-nasa
http://www.uff.br/?q=events/africa-panorama-social-cultural-e-politico
http://www.uff.br/?q=events/extensao-palestra-educacao-para-independencia-financeira
http://www.uff.br/?q=informativos


Profissionais e estudantes da área de saúde, atenção: campanha de vacinação contra o vírus

influenza da gripe, no HUAP. De 28 a 30 de maio. Saiba mais!
 

Venha para a exposição "Enfermagem: Identidade, Memória e Patrimônio Cultural 

- Reconstruindo caminhos, anos 40, 50 e 60". Dia 28/05.

A mesa de debates "Violência Simbólica, Mídia e Democracia: reflexões sobre a mulher na política

" trará reflexões sobre o papel da mídia na representação de mulheres ligadas à política brasileira.

Dia 29/05.

O Projeto Café com RH apresentará o minicurso "Gestão da Diversidade" para falar sobre a

diversidade dentro das empresas. Dia 23/05, em Macaé.
 

O II Colóquio de Tradução e Criação na UFF vai homenagear o poeta e tradutor Augusto de

Campos. Dias 28 a 31/05.
 

 

Acesse aqui todos os eventos

O assunto do momento é o UFF nas Praças, que tem seu último

dia de evento no sábado, 25/05! A UFF ultrapassa seus muros e

ganha ruas e praças para defender o direito de continuar

oferecendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade à toda a

sociedade. Veja a matéria que saiu ontem no Jornal do Rio, da TV

Band: http://bit.ly/30DBFVf
 

Música | Música Livre: 335 + Malvina
23 de maio, das 20h às 22h

O Música Livre do mês de maio traz as bandas 335 e Malvina no

Teatro UFF, no Centro de Artes UFF. A banda 335, da cidade de

Niterói, mescla a potência do rock à versatilidade da música

brasileira numa performance que rende uma apresentação enérgica

e instigante. Guitarras distorcidas, a bateria pulsante e um vocal

rasgado dão forma às canções autorais. O quarteto que abrirá o

evento é formado por Daniel Vale (bateria), Davi Vale (baixo e voz),

Lucas Vale (guitarra, voz e violão) e Lucas Rangel (voz e violão).

Quem fecha a noite é o trio Malvina. Surgido em Nova Friburgo, é

composto pelos irmãos Vinícius (voz e baixo), Bernardo (voz e

guitarra) e Renato Avellar (bateria). Com influências punk rock e hardcore, o Malvina traz uma

nova cara ao hardcore nacional. Sem o receio de criticar abertamente o cenário rock brasileiro,

realiza um trabalho de forte cunho político. Os ingressos custam R$30 e a meia-entrada R$15.

http://www.uff.br/?q=events/campanha-de-vacinacao-contra-influenza
http://www.uff.br/?q=events/enfermagem-identidade-memoria-e-patrimonio-cultural-reconstruindo-caminhos-anos-40-50-e-60
http://www.uff.br/?q=events/enfermagem-identidade-memoria-e-patrimonio-cultural-reconstruindo-caminhos-anos-40-50-e-60
http://www.uff.br/?q=events/proex-promove-mesa-sobre-violencia-simbolica-e-mulher-na-uff
http://www.uff.br/?q=events/proex-promove-mesa-sobre-violencia-simbolica-e-mulher-na-uff
http://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-minicurso-gestao-da-diversidade
http://ntc.sites.uff.br/2019/05/09/ii-coloquio-programacao-definitiva/
http://www.uff.br/?q=eventos
https://tvuol.uol.com.br/video/projeto-uff-nas-pracas-traz-aulas-para-as-ruas-da-cidade-04028D9B3466D4B16326
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/musica-livre-banda-335-malvina/


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

                

http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

