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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

BASE DE CONHECIMENTO

PESSOAL: RESSARCIMENTO À UFJ POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS

DESCRIÇÃO

A prestação de serviços remunerados na UFJ será admi�da, sem prejuízo às a�vidades de ensino,
pesquisa, inovação, extensão, cultura e administração da Universidade, conforme regulamentado na
Resolução CONSUNI nº 12R/2022, em observância às condições previstas no Art. 21 da Lei nº
12.772/2012, conforme descrição a seguir:

I - retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente ao docente por ente
distinto desta Instituição Federal de Ensino, pela participação esporádica em palestras, conferências,
atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação dele.

II - retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos
institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

III - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em
assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente
autorizada por esta Instituição Federal de Ensino.

 

PÚBLICO ALVO

Docentes em regime de dedicação exclusiva.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário Ressarcimento à UFJ de Serviço remunerado (disponível no SEI! UFJ);

Plano de Trabalho referente a serviço remunerado (disponível no SEI! UFJ), assinado pelo servidor
interessado e pelo Diretor da unidade;

Cer�dão de Ata do Conselho Diretor;

Projeto cadastrado.

FLUXO DO PROCESSO

1) Servidor Requerente:

Autua o processo no SEI do �po "Pessoal: Ressarcimento à UFJ por prestação de serviços
remunerados";

Insere e preenche o formulário eletrônico "Ressarcimento à UFJ de Serviço remunerado";

Anexa a cópia do projeto aprovado (se for o caso);

Insere, preenche e assina (junto com a direção da unidade/órgão) o documento eletrônico "Plano
de Trabalho referente a Serviço Remunerado";

Insere a cer�dão de ata de aprovação do Plano de Trabalho junto ao Conselho Diretor da unidade/
órgão (Quando envolve interesses comuns de outras unidades/órgãos da Universidade, o plano de
trabalho deverá ser subme�do, simultaneamente, aos respec�vos Conselhos);

Anexa a proposta ou a minuta de parceria entre o contratante e contratado;

Envia o processo à PROPESSOAS, para análise;
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2) PROPESSOAS:

Analisa e emite parecer, quanto à documentação e ao enquadramento da a�vidade ao regime de
dedicação exclusiva;

Se aprovado, envia à PROAD, para emissão de GRU;

3) PROAD:

Emite GRU, para fins de ressarcimento previsto no § 2º do Art. 8 da Resolução CONSUNI nº
12/2022;

Envia o processo à unidade/órgão do servidor requerente;

04) Servidor Requerente:

Efetua o pagamento da GRU;

Anexa o comprovante de pagamento no processo;

Após a conclusão dos serviços prestados, insere o relatório das a�vidades realizadas;

Submete o processo à PROPESSOAS, para análise final;

05) PROPESSOAS:

Analisa, emite despacho final e conclui o processo.

BASE LEGAL

Resolução CONSUNI nº. 12R/2022
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.

SIGLAS/CONTATOS

PROAD - Pró-Reitoria de Administração e Finança - proad@ufj.edu.br
PROPESSOAS - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - propessoas@ufj.edu.br
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