
LICENÇA PARA TRATAR ASSUNTOS PARTICULARES

DEFINIÇÃO:

1. É a licença não remunerada concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo e que não
esteja em estágio probatório, observando o interesse da Administração, pelo prazo de até
três anos consecutivos, limitado a 06 (seis) anos durante toda a vida funcional do servidor.

REQUISITOS BÁSICOS:

1. Conforme Legislação, é necessária a aprovação no Estágio Probatório para a concessão
da licença.

2. Obter a autorização do Conselho Diretor da Unidade/Órgão.

3. O servidor não poderá ter se ausentado para missão ou estudo no exterior nos 02 (dois)
anos anteriores à licença e deve estar quite com o exercício exigido após o retorno de
afastamentos para mestrado ou doutorado (período igual ou superior ao do afastamento).

4. No caso de solicitação de prorrogação, o pedido deve ser encaminhado com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da licença em vigor.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

● Formulário SEI devidamente preenchido e assinado pelo servidor;
● Justificativa do interessado;
● Ata do Conselho Diretor da Unidade manifestando sobre o pedido da licença, com

justificativa consubstanciada.

Os documentos referidos deverão ser autuados, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias do início da licença pleiteada e o processo encaminhado à
PROPESSOAS/UFJ/CODIRH.

FLUXO

01) O servidor (requerente) autua e preenche o processo “Pessoal: Licença para Tratar de
Interesses Particulares”, junto ao Sistema SEI e anexa os documentos acima solicitados;

02) Envia o processo à PROPESSOAS/UFJ (CODIRH);

03) Na PROPESSOAS/UFJ (CODIRH), o DDP analisa os documentos e, caso esteja de
acordo com o solicitado, envia ao DAP para inserção da ficha funcional do servidor
(requerente) ou encaminha o processo a Unidade/Órgão para regularização de pendências.



03) O DAP insere a ficha funcional do servidor (requerente), em seguida, atribui o processo
ao DDP, para análise;

04) O DDP analisa a ficha funcional e emite despacho.
● Se o despacho for favorável ao pleito, o processo é atribuído ao DAP, para emissão

de portaria;
● Caso contrário, o processo retorna ao servidor (requerente), para as devidas

providências ou conclusão do processo (se for o caso);

05) O DAP emite/publica a portaria, faz as adequações cadastrais e atribui ao DFP;

06) O DFP realiza os cálculos, faz o lançamento na folha de pagamento e encaminha o
processo à DDP para ciência e acompanhamento do processo.

07) O servidor deve retornar às atividades no primeiro dia útil seguinte ao término da
licença anexar ao processo a declaração de retorno às atividades.

08) DDP analisa a documentação, se necessário encaminha ao requerente para
providências. Se não, realiza a conclusão do processo.

NORMATIVOS:

Lei 8112/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

Portaria nº 98/2016-SEGRT/MPOG
MPU - PORTARIA Nº 98, DE 9 DE JUNHO DE 2016 - TST

Portaria nº 35/2016-SEGRT/MPOG.

Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 34/2021
INSTRUÇÃO_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_Nº_34__DE_24_DE_MARÇO_DE_202
1_-_INSTRUÇÃO_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_Nº_34__DE_24_DE_MARÇO_DE
_2021_-_DOU_-_Imprensa_Nacional.pdf (ufg.br)

CONTATOS:

DDP - Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - ddp.jatai@ufg.br
DAP - Departamento de Administração de Pessoas - dap.jatai@ufg.br
DFP - Departamento Financeiro de Pessoas - dfp.jatai@ufg.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.tst.jus.br/informativos-lp/-/asset_publisher/0ZPq/document/id/21625850
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/64/o/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_N%C2%BA_34__DE_24_DE_MAR%C3%87O_DE_2021_-_INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_N%C2%BA_34__DE_24_DE_MAR%C3%87O_DE_2021_-_DOU_-_Imprensa_Nacional.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/64/o/INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_N%C2%BA_34__DE_24_DE_MAR%C3%87O_DE_2021_-_INSTRU%C3%87%C3%83O_NORMATIVA_SGP_SEDGG_ME_N%C2%BA_34__DE_24_DE_MAR%C3%87O_DE_2021_-_DOU_-_Imprensa_Nacional.pdf
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