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Apresentação 

 

 

Caro Servidor, 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Eunápolis, 

através desta Gerência de Gestão de Pessoas, apresenta estas orientações 

com a finalidade de facilitar a compreensão do servidor sobre conceitos, 

legislações, rotinas e trâmites, entendendo como ação necessária e 

permanente, no sentido de orientar as atividades da gestão de Pessoas e o 

desenvolvimento da vida funcional de nossos servidores.  

Seja bem vindo. 

 

GGP – Gerência de Gestão de Pessoas 
Campus Eunápolis 
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1. Do provimento (art. 1 a 35 Lei 8.112/90) 

O Servidor Público Federal tem seus direitos, deveres e responsabilidades regulamentados pela Lei 

nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, e sua carreira conforme dispõe a Lei 11.091/2005 e 

12.772/12 e suas alterações. 

É servidor público, a pessoa legalmente investida em cargo público. 

Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor.  

 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança 

Obs. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.  

Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada (em edital), em razão das atribuições pertinentes 

aos respectivos 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, respectivamente. (não se 

aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais). 

O servidor efetivo ficará sujeito a estágio probatório e adquirirá estabilidade no serviço público ao 

completar 3 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 

de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: 

I. Assiduidade; 
II. Disciplina; 

III. Capacidade de iniciativa; 
IV. Produtividade; 
V. Responsabilidade.  

 
O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 

anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.da lei 8112/90. (O 

servidor será avaliado semestralmente através de formulário próprio emitido pela GGP). 

2. Da Remoção e da Redistribuição (art. 36 e 37 Lei 8.112/90) 

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou 

sem mudança de sede. 

I. De ofício, no interesse da Administração; 
II. A pedido, a critério da Administração; 

III. A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: 
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil 

ou militar; 
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b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente;  
c) em virtude de processo seletivo promovido;  

3. Do Vencimento e da Remuneração (Art. 40 a 48 da Lei 8.112/90). 

Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.  

Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei.  

A remuneração do servidor do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, e do Plano de 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, está fixada na Lei 12.772/2012, conforme determinado 

no art. 62 da Lei 8.112/90. 

O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.  

O servidor perderá:  

I. a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 

II. a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, 

ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese 

de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida 

pela chefia imediata; 

        Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão 

ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 

4. Das Vantagens (art. 49 a 80) 

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:  

I. Indenizações;  
II. Gratificações;  

III. Adicionais.  

Dentre estas vantagens, destacamos: 

I. Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas – para os servidores 
que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;  

 
II. Adicional por Serviço Extraordinário – Será remunerado com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. Somente será permitido 
serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o 
limite máximo de 2 (duas) horas por jornada (deverá ser autorizado previamente pela 
chefia imediata). 
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III. Adicional Noturno - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora 
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e 
dois minutos e trinta segundos 

 
IV. Férias - O servidor técnico fará jus a 30 (trinta) dias de férias, com respectivo adicional de 

1/3 do valor da remuneração, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois 
períodos.  
O servidor docente fará jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme DECRETO-LEI 
465/69 (o período de gozo deverá ser acordado com a chefia imediata). As férias 
poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e 
no interesse da administração pública. 
As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, 
comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade 
do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.  
Obs:. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de 
exercício.. 
 

V. Auxílio Alimentação – Auxílio concedido em pecúnia a todos os servidores civis ativos da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, independentemente da 
jornada de trabalho. Deverá ser solicitado no exercício ou a qualquer tempo, em 
formulário próprio. 
  

VI. Auxílio creche ou pré-escolar (filhos menores de 06 (seis) anos) - Benefício concedido ao 
servidor para dar assistência ao atendimento de seus dependentes em idade pré-escolar 
(até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade). 
 

VII. Auxílio transporte - concedido em pecúnia, destinado ao custeio parcial das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos 
deslocamentos realizados pelo servidor, de sua residência para o local de trabalho e vice-
versa.  

 
VIII. Assistência à saúde – concedido em pecúnia, compreende os valores per capita relativos 

à participação da União no custeio da assistência à saúde suplementar dos servidores 
ativos, aposentados e dependentes (plano de saúde). , conforme faixas de renda e de 
idade.  

 
5. Das progressões (Lei 12.772/2012) 

I. Progressão na carreira docente – É a passagem do servidor para o nível de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma classe, a cada 24 meses de exercício, 
mediante aprovação em avaliação de desempenho. Ex.: D 101 para D 102.  
 

II. Promoção na carreira docente – É a passagem do servidor do final de uma classe para 
início de outra subsequente, mediante aprovação em avaliação de desempenho 
realizada a cada 24 meses. Ex.: D 104 D 201. 
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Obs:. A Progressão ou Promoção na Carreira docente ocorrerá mediante solicitação pelo servidor 
mediante abertura de processo, com base no art. 12 da Lei 12772/12 e observará o cumprimento do 
interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e aprovação em avaliação 
de desempenho mediante formulário próprio. 

 
III. Progressão na carreira Técnico-administrativa - É a mudança para o padrão de 

vencimento imediatamente subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, 
desde que o servidor apresente resultado  positivo na avaliação de desempenho anual. 
 

IV. Progressão por capacitação na carreira Técnico-administrativa –É a mudança de nível 
de capacitação, no mesmo cargo, mediante solicitação pelo servidor, decorrente da 
obtenção de certificação em Programa de capacitação  compatível com o cargo ocupado, 
o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 
18 (dezoito) meses. 

 
V. Progressão por titulação do servidor:  

a) Docente (art. 15 Lei 12.772/12)- Será concedida aceleração da promoção ao 
docente aprovados no estágio probatório:  
- de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela apresentação 
de título de especialista; e 
- de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela 
apresentação de título de mestre ou doutor. 
 

b) técnico-administrativo (art. 11 Lei 11.091/05) -  Incentivo à Qualificação que 
será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação 
que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo. 

 
VI. RSC – Reconhecimento de Saberes e Competência (Resoluçao 171/2014): é o 

Reconhecimento de Saberes e Competências. É um processo em que os professores de 
EBTT – ensino básico, técnico e tecnológico – podem ter seus vencimentos acrescidos de 
uma Retribuição por Titulação (RT) mediante uma série de requisitos que comprovem 
seus Saberes e Competências, conforme Lei nº 12.772/2012. As orientações e 
formulários estão disponíveis no portal do IFBA. 
 

6. Das Licenças (art. 81 a 92) 

Conceder-se-á ao servidor licença:  

I. por motivo de doença em pessoa da família (observar procedimentos para 
cadastramento do dependente e envio de atestados);  

II. por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  
III. para o serviço militar 
IV. para atividade política; 
V. para capacitação;  

VI. para tratar de interesses particulares;  
VII. VII - para desempenho de mandato classista.  
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7. Dos Afastamentos (art. 93 a 96 Lei 8.112/90)) 

Conceder-se-á ao servidor afastamento: 

I. Do afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade  

II. Do afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

III. Do afastamento para Estudo ou Missão no Exterior; 

IV. Do afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 

 
8. Das Concessões (art. 97 a 99 Lei 8.112/90) 

Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I. por 1 (um) dia, para doação de sangue;  

II. pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento 
eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;  

III. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de : 
a. casamento; 
b. falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.  
Ao Servidor estudante será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 

incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

9. Dos Deveres do servidor (art. 116 Lei 8.112/90) 

São deveres do servidor:  

I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;  
II. ser leal às instituições a que servir;  

III. observar as normas legais e regulamentares; 
IV. cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  
V. atender com presteza: 

a. ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo; 

b. à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;  

c. às requisições para a defesa da Fazenda Pública.  
VI. levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração; 

VII. VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;  
VIII. guardar sigilo sobre assunto da repartição;  

IX. manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
X. ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI. tratar com urbanidade as pessoas; 
XII. representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  
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10. Das Proibições (Art. 117 a 120 Lei 8.112/90)   

Ao servidor é proibido:  

I. ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
II. retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 

da repartição;  
III. recusar fé a documentos públicos; 
IV. opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 

serviço; 
V. promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI. cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;  

VII. coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 
sindical, ou a partido político; 

VIII. manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

IX. valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 

X. atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se 
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e 
de cônjuge ou companheiro; 

XI. receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições;  

XII. aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;  
XIII. praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XIV. proceder de forma desidiosa; 
XV. utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 

particulares; 
XVI. cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações 

de emergência e transitórias; 
XVII. exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 

função e com o horário de trabalho;  
XVIII. recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.   

XIX. acumular cargos públicos remunerados, ressalvados os casos previstos na Constituição.  
 

11. Das Responsabilidades  (Art. 121 a 126A Lei 8.112/90) 

O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

12. Das Penalidades (Art. 127 a 142 Lei 8.112/90) 

São penalidades disciplinares:  

I. advertência; 
II. suspensão; 

III. demissão; 
IV. cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V. destituição de cargo em comissão; 
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VI. destituição de função comissionada.  
 

13. Do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 143 a 182 Lei 8.112/90) 

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 

acusado ampla defesa.  

14. Da Seguridade Social do Servidor (Art. 183 a 230 Lei 8.112/90) 

A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. 

Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:  

I. Quanto ao servidor:  
a. Aposentadoria – Os servidores ingressantes a partir de 2013 devem contribuir 

sobre valores acima do teto do INSS, na Previdência Complementar – 
FUNPRESP; 

A aposentadoria será concedida ao servidor: 

i. por invalidez permanente; 
ii. compulsoriamente, aos setenta anos de idade; 

iii. voluntariamente. 
 

b. auxílio-natalidade – Devido ao cônjuge (servidor público) por motivo de 
nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço 
público, inclusive no caso de natimorto);  

c. salário-família;  
d. licença para tratamento de saúde (Observar procedimentos para envio de 

atestados); 
e. licença à gestante, à adotante e licença-paternidade: 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos para a gestante, prorrogável por mais 60 (sessenta dias); e 5 
(cinco) dias consecutivos para o servidor, pelo nascimento ou adoção de filhos, 
prorrogável por mais 15 (quinze dias), sem prejuízo da remuneração. 

f. licença por acidente em serviço: Informar a CAT; 
g. assistência à saúde;  
h. garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias; 

II. quanto ao dependente: 
a. pensão vitalícia e temporária;  
b. auxílio-funeral;  
c. auxílio-reclusão;  
d. assistência à saúde.  
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Disposições Gerais 

 

O servidor deverá: 

I. Informar-se, junto à sua chefia sobre os horários e atividades a serem desenvolvidas;  

II. Solicitar à sua chefia a criação do e-mail institucional (indispensável para acessos aos 

sistemas institucionais). 

III. Solicitar à sua chefia a criação de usuário para acesso aos sistemas; SEI e SUAP; 

IV. Justificar faltas ocorridas à sua chefia.  

Obs:. Em caso de atestados médicos, estes deverão ser enviados via (SEI), a partir de 1 (um) 

dia de afastamento. As justificativas também deverão ser incluídas no Ponto eletrônico, pelo 

servidor (https://suricato.ifba.edu.br/GPD/Quiosque/). 

V. Preencher diariamente a folha de ponto manual, até seu cadastramento no sigepe, e 

imediatamente após seu cadastramento (site sigepe¹), o servidor deverá comparecer à 

GGP (Gerência de Gestão de Pessoas do Campus), para cadastramento biométrico.  

Obs:. Encerrado cada mês ou sendo realizado o cadastro biométrico,  a folha de ponto manual 

deverá ser entregue ao coordenador para assinatura e envio à GGP. A frequência passará a ser 

controlada eletronicamente.  

As folhas de frequência manuais estarão à disposição na Gerência de Gestão de Pessoas. 

É de responsabilidade da chefia imediata o acompanhamento do registro de frequência do 

servidor. 

 
 
¹ Acesso SIGEPE - acesse: https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br/  
Selecione: “Preciso de Ajuda”  
Selecione: “Primeiro acesso” e siga os procedimentos. 
 
² Sistema SEI”. As orientações estão disponíveis na Rede institucional em: REDE → Público → 
SEI. 
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- Dia 28 de Outubro - 

Comemora-se “O Dia do Servidor Público. 

 

A história do serviço público no Brasil iniciou-se Desde a época do Império, 

entretanto, o trabalho do funcionalismo público só foi regulamentado 

através do decreto 1713 em 1939, então o presidente Getúlio Vargas, em 

1943, decretou como sendo “o Dia do funcionário público”, a data de 

promulgação dessa lei. 

 


