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BASE DE CONHECIMENTO 

 

PROGEPE: GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC 

 
DO QUE SE TRATA O PROCESSO? 

 

 Trata-se de processo de pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso para 

servidores que fizerem jus a esta gratificação, conforme o artigo 76-A, Lei 8.112 de 

11/12/1990. 

 Este processo deverá ser aberto por meio do SEI/UFPR para Gratificação por Encargo        de 

Curso ou Concurso (Abrir o Tipo do Processo PROGEPE: Gratificação por Encargo de Curso 

ou Concurso). O processo será aberto pela Unidade de Capacitação e Qualificação (UCAQ) 

e enviado para a Unidade/Seção do(a) respectivo(a) servidor(a).     

 
QUAIS DOCUMENTOS GERAR NO SEI E POR QUEM ASSINAR? 

 

 Deve-se inserir, preencher e assinar os seguintes documentos: 

 

1. Relatório de execução de atividades detalhado; 

2. Avaliação do(a) instrutor(a)/tutor(a); 

3. Relatório final de turma. 

 
 Devem assinar todos os documentos: Servidor(a) requisitante. 

 
PARA QUEM ENVIAR O PROCESSO? 

 

 Enviar o processo para CDP/UCAQ – Unidade de Capacitação e Qualificação. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 A retribuição não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, 

ressalvada          situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada 

pela autoridade máxima da instituição, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento 

e vinte) horas de trabalho anuais; 

 A gratificação somente será paga se as atividades acima referidas forem exercidas sem 

prejuízo das      atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de 

compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na 

forma do art. 4º do art. 98 da Lei nº 8112/90;



 A compensação de jornada de trabalho no prazo máximo de 01 ano. A compensação não se 

aplicará       ao servidor que participar de programa de gestão, desde que tenham sido 

cumpridas as entregas pactuadas com o órgão ou a entidade, na forma prevista em 

legislação específica. 

 Em caso de dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com a Unidade de Capacitação e 

                      Qualificação pelos telefones (41) 3360-4512 / (41) 3360-4513, ou por e-mail:ucaq@ufpr.br. 
 

Base Legal: 

 Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990; 

 Resolução Nº 19/12-COPLAD, de 29 de agosto de 2012; 

 Portaria SGP/SEDGG/ME nº 24.838, de 9 dezembro de 2020; 

 Decreto nº 11.069, de 10 de maio de 2022; 

 Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME n° 64, de 5 de setembro de 2022.  

mailto:ucaq@ufpr.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.sept.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2017/05/Resolucao-19-2019-Coplad-Progepe.pdf
http://prodegesp.paginas.ufsc.br/files/2021/04/Portaria-24.839-SGP_SEDGG_ME_2020.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.069-de-10-de-maio-de-2022-398971288
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-64-de-5-de-setembro-de-2022-427278525
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