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FLUXO:

Passo Responsável Procedimento

1 Interessado

- Preenche o  Requerimento  para concessão de jornada de 
trabalho  reduzida  com  remuneração  proporcional e 
apresenta à chefia imediata para ciência e manifestação;
- Anexa declaração de que tem filho de até 6 anos de idade 
ou é responsável pela assistência/cuidados de pessoa idosa, 
doente ou com deficiência elencadas como dependentes no 
art.  217  da  Lei  nº  8.112,  de  1990  e  os  respectivos 
documentos comprobatórios, se for o caso; 

2
Chefia

Imediata

- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha ao Diretor Geral do Campus/Pró-Reitor/Diretor 
Sistêmico para ciência e manifestação
OBS.:  A negativa do pedido de redução da jornada de trabalho será 
fundamentada em fatos concretos, devendo a autoridade demonstrar a 
necessidade  da  manutenção  do  servidor  em sua  jornada  regular  de 
trabalho e os impactos que a redução provocaria no desempenho das 
atividades do órgão ou entidade.

3
Diretor Geral/Pró-

Reitor/Diretor Sistêmico

- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha a documentação ao  Núcleo de Apoio à Gestão 
de  Pessoas  –  NAGP  (Campus)  e  DGP  (Reitoria)  para 
abertura de processo administrativo 
OBS.:  A negativa do pedido de redução da jornada de trabalho será 
fundamentada em fatos concretos, devendo a autoridade demonstrar a 
necessidade  da  manutenção  do  servidor  em sua  jornada  regular  de 
trabalho e os impactos que a redução provocaria no desempenho das 
atividades do órgão ou entidade.

4 NAGP/DGP
Confere  se  o  requerimento  e  demais  documentos  estão 
devidamente  preenchidos  e  anexados  ao  pedido,  abre 
processo e encaminha  à Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP

5 DGP/COAPE/CODPE/CO
ASQ

Recebe o processo e verifica:
-  se  o  requerente  é sujeito  à  duração  de  trabalho 
diferenciada estabelecida em leis especiais. 
-  se  o  requerente,  na  data  da  publicação  da  Medida 
Provisória nº 792, de 26 de julho de 2017, se encontrava 
em jornada reduzida de trabalho,  evitando assim que  não 
haja  recebimento  indevido  de incentivos  pecuniários 
regulamentados  na  Portaria  em  novos  requerimentos  de 

 

 



redução de jornada pelo prazo de um ano;
-  se  o  requerente  é  ocupante  de  cargo  ou  função  de 
confiança.

6 DGP

Analisa o processo e emite parecer:
Se parecer pela não concessão, dá ciência ao interessado → 
passo 1.
Se  parecer  pela  concessão,  encaminha  ao  Gabinete  do 
Reitor - GR, com minuta de portaria.

7 GR
Emite o despacho e encaminha para publicação de portaria 

8 PUBPORT
Efetua  a  publicação  da  portaria  no  BSI,  dar  ciência  ao 
interessado, através de e-mail, e envia o processo à DGP.

9 DGP
Encaminha  o  processo  à  COAPE  para  lançamento  no 
SIAPE, realização dos ajustes financeiros, anexa o PCA do 
servidor ao processo e encaminha para arquivamento.

Dúvidas sobre este assunto podem ser esclarecidas com a DGP pelo e-mail dgp@ifbaiano.edu.br.


