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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Carga horária dos odontólogos no Ministério da Educação

Detalhamento Gostaria de informações com relação a carga horária dos odontólogos 
das instituições de ensino superior tendo em vista que há uma 
contradição entre as instituições de ensino superior neste entendimento. 
Por exemplo, a UFRJ está com edital disponível para concurso e a carga 
horária dos odontólogos é de 30 horas, entretanto órgãos como os 
Institutos Federais da Bahia informam que a carga horária dos 
odontólogos é 40 horas. A Portaria nº97, de 17 de fevereiro de 2012, 
estabelece carga horária de 30 horas para os Odontólogos, com base no 
art.6º, do Decreto-lei nº.2.140/1984, bem como no art.16, do Decreto-lei 
nº.1.445/1976. Apesar da portaria se aplicar apenas aos odontólogos que 
foram admitidos até 16/02/1976 e aos odontólogos lotados no Ministério 
da Previdência Social e suas Autarquias, o Acórdão n.2452/2007, do 
TCU, delibera que o disposto no art. 6º do Decreto-lei n.º 2.140/1984 
aplica-se a todos os integrantes da Categoria Funcional de Odontólogo, 
código NS-909 ou LT-NS 909, do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior, dos órgãos da Administração Federal direta, das autarquias e 
das fundações públicas, além disso a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional corrobora com a deliberação do TCU, por meio do Parecer 
PGFN/CJU/COJPN n.1008/2015, "o TCU, conforme se depreende do 
Acórdão no 2452/2007 — Plenário, revisou o entendimento adotado nos 
Acórdãos no 457/2000 - 2a Câmara e no 1047/2005 – F Câmara, 
definindo que o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 2.140, de 1984, que 
extinguiu a jornada de 40 (quarenta) horas semanais e fixou o regime de 
30 (trinta) horas, aplica-se a todos os integrantes da categoria funcional 
de odontólogos no âmbito do Poder Executivo federal". Diante do exposto 
acima, gostaria de informações precisas a cerca da carga horária dos 
odontólogos visto que não há uma unanimidade entre os órgãos federais 
e interpretações equivocadas quanto a esta situação.
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Resposta Prezada Rebeca,

Segue resposta do setor responsável:
A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal 
direta, das autarquias e das fundações públicas federais é de 
40(quarenta) horas semanais, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 
1.590, de 10.08.1995.
Por seu turno, a Portaria n.º 97/SEGEP/MP, de 17 de fevereiro de 2012, 
estabelece os cargos com jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) 
horas semanais, dentre os quais estão os cargos de Odontólogos 
identificados com o código NS-909 ou LT-NS 909, amparados pelos art. 
16 do Decreto-Lei n.º 1.445/1976 e art. 6º do Decreto-lei n.º 2.140/1984, 
pertencentesao Plano de Classificação de Cargos-PCC e ao Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo-PGPE.
Outrossim, conhece-se que o interessado é integrante do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, 
regido pela Lei n.º 11.091/2015, não contemplado pela portaria supra.

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta franciane - 07/11/2016 email
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