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APRESENTAÇÃO

Prezado Servidor,

Este Manual do Servidor tem como objetivo esclarecer dúvidas e oferecer orientações a todos os
servidores com relação aos seus direitos, deveres e benefícios, com base nas normas e diretrizes
do DRH – Departamento de Recursos Humanos/USP e legislação vigente.

Neste Manual serão abordados os pontos principais, de maneira resumida e em linguagem
simples, ficando a Seção de Pessoal à disposição para esclarecer os pormenores de cada
assunto e aberta às sugestões para o aperfeiçoamento desta publicação.

Agradecemos ao Diretor e integrantes do Serviço de Pessoal do Instituto de Física de São Carlos
- IFSC pela autorização do uso de Manual existente na Unidade como referência, também à
FEA/USP pela ampla difusão, através do envio do material impresso.

Desejamos que este Manual seja útil em sua trajetória no Museu Paulista.

Seção de Pessoal do Museu Paulista da USP
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1- ABONO DE PERMANÊNCIA
É a isenção do pagamento da contribuição previdenciária, cujo valor corresponde ao percentual
de 11% do salário, concedido aos servidores autárquicos docentes e servidores TécnicoAdministrativos que tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria
voluntária e optem por permanecer em atividade. Esse abono extingue-se com a aposentadoria do
servidor.
O valor correspondente ao abono de permanência que entra na parte de vencimentos é o mesmo
da Contribuição Previdenciária, que é descontada no holerite.
Para a concessão, é necessário o requerimento pelo interessado.

2 - ACIDENTE DE TRABALHO
Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho ou durante o percurso ao local
de trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
A Seção de Pessoal deverá ser notificada sobre o acidente, sendo apresentado o atestado médico
para providenciar a emissão do CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho em até 48 horas.
São geradas quatro vias do CAT: uma via é encaminhada ao SESMT, uma à CIPA do Museu
Paulista, outra ao servidor e a última será anexada ao processo de Contagem de tempo do
mesmo.

3 - ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
Todos os servidores ao serem contratados devem declarar se exercem ou exerceram cargo ou
emprego na Administração Pública, ou se é aposentado. Caso exerça cargo ou emprego público
deverá solicitar a acumulação, antes de seu ingresso na Universidade, da mesma forma, caso
venha a ser aprovado em outro concurso público no decorrer de seu contrato de trabalho, também
deverá solicitar a acumulação dos cargos.
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4 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
É o adicional concedido aos servidores que exercem suas atividades manuseando produtos
considerados nocivos à saúde e em locais que não oferecem as condições ideais de trabalho.
A avaliação dessas condições é efetuada pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), mediante a solicitação escrita do servidor dirigida ao Diretor da Unidade, com anuência
e parecer circunstanciado do chefe imediato.
O adicional poderá ser de 10, 20, ou 40% calculados sobre o valor de um salário mínimo, para os
celetistas, e sobre dois salários mínimos, para os servidores autárquicos não-docentes, de acordo
com o grau de insalubridade aferido, mínimo, médio e máximo, respectivamente, a ser
homologado pelo SESMT.
Os docentes não recebem o adicional de insalubridade, em razão do regime a que estão
submetidos.
Nota: Para a execução de trabalhos que possam acarretar risco de vida ou de saúde, a
Universidade de São Paulo deverá fornecer gratuitamente a seus servidores, equipamentos de
proteção individual (EPI’s).
Os EPI’s são de uso obrigatório, sob pena de suspensão do servidor, quando não utilizados.
5 - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, compreendendo um acréscimo de
20%, pelo menos, sobre a hora diurna. É aplicado aos servidores celetistas, cujo horário de
trabalho compreenda o período das 22h às 05h.

6 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
É o adicional concedido ao servidor celetista que exerce suas atividades em locais de risco ou
utilizando-se de materiais perigosos, os quais não podem ser evitados, de acordo com a avaliação
do SESMT, e equivale a 30% do salário do servidor, pago mensalmente enquanto perdurarem as
condições adversas.
Em relação à avaliação, esta é efetuada mediante solicitação escrita do servidor ao Diretor da
Unidade, com anuência e parecer circunstanciado do chefe imediato.
Nota: Para execução de trabalhos que possam acarretar risco de vida ou de saúde, a
Universidade deverá fornecer gratuitamente a seus servidores, equipamentos de proteção
individual (EPI’s).
Esses equipamentos são de uso obrigatório, sob pena de suspensão do servidor, quando não
utilizados.
7

7 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
A cada 05 (cinco) anos de serviço público, os servidores celetistas, autárquicos e docentes
passam a receber mensalmente esse adicional de quinquênio, que é calculado na base de 5%
sobre os salários do servidor.
Para esse cálculo, são descontadas as faltas justificadas, injustificadas, suspensões de contrato,
afastamento com prejuízo de vencimentos, suspensões disciplinares, licenças para tratamento de
saúde e para tratamento de pessoa da família, no caso de servidores autárquicos.
O adicional é implantado automaticamente na folha de pagamento, sem necessidade de
requerimento.
Os servidores ingressantes, se possuírem tempo prestado a outros órgãos da administração
pública e que possa produzir efeitos pecuniários na Universidade, poderão solicitar a inclusão do
tempo de serviço, porém os valores eventualmente devidos em decorrência da averbação do
tempo externo só serão pagos a partir do protocolo do pedido de inclusão desse tempo.

8- AFASTAMENTOS
Os servidores podem solicitar afastamentos de seus trabalhos desde que previstas nas Normas e
Diretrizes do DRH/USP, como as abaixo listadas:


Aperfeiçoamento, extensão e especialização,



Exercer cargos e funções públicas,



Ministrar cursos e conferências,



Participar de certames culturais,



Prestar serviços em outros órgãos,



Realizar pesquisa,



Interesse Particular,



Concorrer ou exercer cargos eletivos,



Outros.

Os pedidos de afastamentos são realizados através do sistema MarteWeb.
Os afastamentos que necessitam da autorização do Reitor são:


Afastamento por período superior a 30 dias

Engloba afastamentos de servidores celetistas e autárquicos, e docentes para concorrer a cargo
eletivo ou com mandato eletivo;


Afastamento para o Exterior

Engloba afastamentos de servidores celetistas e autárquicos, exceto docentes;
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Afastamento para tratar de interesses particulares

Engloba afastamento de servidores celetistas por suspensão contratual; afastamento de
docentes/autárquicos para tratar de interesses particulares; e afastamento de docentes pelo art. 9.
da Resolução 3532/89;


Afastamento para Órgão Externo

Engloba afastamento de servidores celetistas, autárquicos e docentes.

Em resumo, a autorização para o afastamento depende da deliberação da chefia imediata como
também do CTA ou CD, assim como do dirigente da unidade. Como regra geral, o servidor não
poderá estar em férias, quando ocorrer a concessão do afastamento e deverá aguardar em
exercício a autorização do afastamento.
9 - ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
A função do funcionário celetista poderá ser alterada mediante apresentação de Certificado de
Reabilitação emitido pelo INSS, desde que na mesma faixa inicial, respeitando-se os requisitos
exigidos para a nova função, passando por treinamento adequado e com a expressa concordância
do interessado.
Poderá ser solicitada alteração no caso em houve extinção de função atual, mas somente será
alterada após aprovação pelo DRH.
10 - APOSENTADORIA
Tendo em vista as várias situações possíveis, que devem ser analisadas caso a caso, a Seção de
Pessoal estará à disposição para consultas e esclarecimentos.
Além disso, há possibilidade de os servidores celetistas realizarem simulação da previsão de sua
aposentadoria, através do site da Previdência: http://www.previdencia.gov.br/calcule-suaaposentadoria-simulacao/
Para o servidor autárquico, é possível solicitar previsão de sua aposentaria ao DRH.
11 - ATENDIMENTO MÉDICO
O atendimento médico é feito pela Unidade Básica de Assistência à Saúde - UBAS e o Hospital
Universitário – HU. O serviço destina-se a alunos, docentes, servidores celetistas e autárquicos e
dependentes (ver item “Cadastro de dependentes atendimento médico/odontológico no HU”), no
seguinte endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária, telefone (11) 3091-9200
e para agendamento 3091-9449
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Site para agendamento de consultas: www.hu.usp.br/agendamento
Segue, abaixo, algumas das especialidades:


Clínica Médica Geral



Psiquiatria



Ginecologia



Ortopedia



Pediatria – dependente até 15 anos incompletos



Pré-Natal



Odontologia Cirúrgica (BucoMaxilo)



Clínica Cirúrgica Geral



Oftalmologia



Otorrino



Outros.

12 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
O atendimento odontológico é feito na Clínica Odontológica da USP. O serviço destina-se a
alunos, docentes, servidores celetistas e autárquicos e dependentes (ver item “Cadastro de
dependentes atendimento médico/odontológico no HU”). Endereço: Bloco G, antigo Coseas –
Cidade Universitária. Telefone: 3091.3393 ou 3091.3347.
13 - ATUALIZAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO
Todo servidor regido pela CLT tem direito à atualização da CTPS a qualquer tempo por solicitação
do servidor, ou pela Seção de Pessoal quando ocorrerem alterações contratuais, tais como:
alteração de função, férias, reajuste salarial ou reenquadramentos na carreira, sendo que o prazo
para a devolução do documento atualizado é de 48 horas a contar do seu recebimento.
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14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
O benefício auxílio alimentação foi instituído pela Universidade em Julho/2000 e tem por finalidade
possibilitar a seus beneficiários a aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica), sendo
concedido aos docentes, servidores celetistas e autárquicos, ativos ou afastados por motivo de
saúde.
O benefício é disponibilizado no 4° dia útil de cada mês, por meio de crédito em cartão magnético,
para utilização em estabelecimentos comerciais conveniados. O auxílio alimentação é pago da
mesma forma que o salário, ou seja, recai sobre o mês anterior, do dia 1º a 30º e tem o valor fixo
de R$ 690,00.
No caso de extravio ou de segunda via do referido cartão, o servidor deverá entrar em contato
com a empresa SODEXO, no telefone (11) 4003.3167, para a solicitação de um novo e retirá-lo na
Seção de Pessoal. Não há pagamento para uma reemissão do cartão.
Para verificar o saldo do cartão, acesse o site: https://sodexosaldocartao.com.br/

15 - AUXÍLIO CRECHE
O benefício auxílio creche foi instituído pela Universidade em Novembro/1991 e tem como objetivo
oferecer aos seus servidores uma alternativa às creches mantidas pela USP. O valor do benefício
depende da jornada de trabalho.
Aplica-se aos servidores celetistas em atividade, autárquicos, docentes, que tenham filhos,
crianças tuteladas ou legalmente adotadas ou sob guarda judicial, em idade pré-escolar, desde
que não estejam matriculados em nenhuma unidade de creche na Universidade de São Paulo USP.
O auxílio creche deverá ser requerido pelo servidor, e não tem efeito retroativo, está relacionado
ao dependente. Quando os seus pais - ou representantes legais - forem ambos servidores da
Universidade, somente a um deles terá cadastrado no sistema a relação de dependência. Da
mesma forma, o servidor com acumulação de cargo/função dentro da Universidade terá direito a
uma única cota por dependente.
Caso o menor dependente passar a frequentar a creche da USP, o servidor deverá,
imediatamente, comparecer à Seção de Pessoal para solicitar o encerramento do auxílio creche e
obter o respectivo comprovante para ser entregue à creche.
O valor do auxílio creche é reajustado na mesma proporção e na data em que ocorrer reajuste
salarial pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas - CRUESP e será pago
até o mês de competência de dezembro do ano em que a criança completar 6 (seis) anos de
idade.
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16 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL
Esse benefício foi instituído pela Universidade, em Novembro/2009. Aplica-se aos servidores
celetista, autárquicos e docentes, que tenham filhos considerados portadores de necessidades
especiais e que estejam matriculados em estabelecimentos oficiais de educação, cultura ou lazer.
Esse auxílio deverá ser requerido pelo servidor à CODAGE – Coordenadoria de Administração da
USP, juntamente com comprovante de matrícula em estabelecimento oficial de educação, cultura
ou lazer e laudo médico pericial, emitido por órgão oficial da União, do Estado de São Paulo ou do
município. Essa documentação deverá ser atualizada e entregue à Seção de Pessoal,
anualmente, até o dia 31 de janeiro. O pagamento será devido a partir da data da aprovação do
pedido pela CODAGE.
O servidor não poderá estar recebendo, para o mesmo dependente, o benefício de Auxílio
Creche, pago pela Universidade ou ao seu cônjuge percebendo benefício similar do Estado.

17 - AUXÍLIO FUNERAL
É a importância paga ao cônjuge, companheiro (a) ou, na sua falta, aos filhos de qualquer
condição ou aos pais, em virtude do falecimento de servidor autárquico ativo ou inativo, docente e
servidor técnico-administrativo.
O beneficiário deverá comparecer à Seção de Pessoal para requerer a concessão do auxílio,
fornecendo cópia da certidão de óbito e dos comprovantes de despesas com o funeral, RG e CPF
do requerente não ser o cônjuge. Ao servidor celetista, atualmente, não é pago esse benefício
pelo INSS.

18- AUXÍLIO REFEIÇÃO
O benefício auxílio refeição foi instituído pela Universidade em Maio/2012 e é concedido aos
docentes ativos, em Regime de Turno Completo - RTC e em Regime de Dedicação Integral à
Docência e a Pesquisa - RDIDP, e aos servidores ativos enquadrados na Carreira de servidores
técnicos e administrativos, em jornada de trabalho igual ou superior a 30 horas semanais, desde
que não possuam qualquer tipo de subsídio para alimentação.
O valor do benefício é disponibilizado no 4° dia útil de cada mês, por meio de crédito em cartão
magnético. A quantidade total de vales no mês corresponderá aos dias efetivamente trabalhados
pelo servidor, de acordo com a apuração do boletim de frequência do período, no limite de um
vale por dia, deduzidas as eventuais diárias de viagens, recebidas no mesmo período e a
participação em eventos promovidos pela Unidade ou qualquer outro Órgão da USP, que incluam
almoço custeado pelo orçamento da Universidade.
12

O servidor beneficiário participará no custeio do benefício com o desconto em folha de pagamento
do valor correspondente a 20% do total de créditos percebido mensalmente. As faltas e os demais
afastamentos de qualquer natureza terão seus dias descontados em igual número da quantidade
do benefício do mês. O valor do benefício é de R$ 29,00 por dia.
No caso de extravio do referido benefício, o servidor deverá entrar em contato com a empresa
SODEXO, no telefone (11) 4003.3167. Após esse procedimento, deverá recolher a respectiva taxa
de reemissão de novo cartão no valor de R$6,00 junto à Tesouraria do MP e apresentar o
comprovante de recolhimento na Seção de Pessoal para a retirada do seu novo cartão.
Para verificar o saldo do cartão, acessar o site: https://sodexosaldocartao.com.br/
19 - AUXÍLIO TRANSPORTE
O auxílio transporte é pago aos servidores autárquicos e celetistas, de acordo com o salário. O
montante pago depende dos dias efetivamente trabalhados.
O servidor somente fará jus à percepção do auxílio quando 6% do seu salário bruto for inferior ao
valor do auxílio transporte calculado sobre os dias trabalhados.
A base de cálculo é determinada pelo município onde o servidor trabalha e os valores indicados
pelo Governo do Estado de São Paulo, no caso dos servidores do MP e demais servidores da
capital o valor é de R$15,20.
20- BILHETE USP - BUSP
O benefício do bilhete USP – BUSP foi instituído pela Universidade em Fevereiro/2012 e é
concedido gratuitamente para toda a Comunidade USP. O sistema do ônibus é operado pela
SPTrans, levando os passageiros da estação do Metrô Butantã à Cidade Universitária e viceversa, todos os dias da semana, por meio das linhas 8012/10 e 8022/10.
A solicitação é feita pelo sistema Marteweb, clicando em Meu cartão USP >Meu cartão >
Solicitação de Bilhete USP. Quando o cartão for solicitado, será entregue à Seção de Pessoal.
Em caso de emissão de segunda via do BUSP, o interessado dará início ao processo de
requisição pelo Sistema Marte, posteriormente, deverá fazer o recolhimento da taxa no valor de
R$18,38 junto à Tesouraria do MP e apresentar o comprovante do valor recolhido junto à Seção
de Pessoal. No entanto, o recolhimento não é devido em casos de furto ou roubo, nestes casos o
servidor deverá fazer a solicitação no sistema e apresentar à Seção de Pessoal um requerimento
de isenção da taxa juntamente com uma cópia do Boletim de Ocorrência Oficial, registrando o
extravio do bilhete.
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21 - BOLETIM DE FREQUÊNCIA
A marcação no boletim de frequência serve de apoio para as comprovações que se façam
necessário, quanto ao horário de trabalho cumprido pelo servidor. Tal registro é indispensável,
haja vista que a marcação do ponto é obrigatória por lei, para estabelecimentos com mais de 10
servidores, com anotações de entrada e saída, bem como do intervalo para repouso e
alimentação, podendo ser utilizados meios mecânicos, eletrônicos ou formulário específico.
Assim, os boletins de frequências tratam dos documentos que refletem o cumprimento da jornada
pelo servidor, portanto, tais controles dizem respeito tanto ao servidor quanto à Administração,
servindo para dirimir as dúvidas quanto ao cumprimento da jornada de trabalho, bem como para
apresentação à fiscalização e à Justiça do Trabalho, em casos de reclamações trabalhistas,
constituindo-se meio de prova.
O servidor deve atentar ao cumprimento do horário de trabalho; os atrasos devem ser justificados
ao superior imediato e os documentos comprobatórios que justifiquem as faltas devem ser
entregues logo após o retorno ao trabalho.
Quando houver alguma ocorrência anormal, esta deverá ser anotada no campo “Tipo de
Ocorrência” por extenso, como por exemplo: falta abonada, nojo, gala, licença saúde, etc. Sua
assinatura fortalece e confirma os horários anotados nos registros, sendo obrigação o
preenchimento diário e a caneta. Cabe ao superior imediato a responsabilidade de controlar o
cumprimento do horário, bem como a assiduidade de seus servidores, verificando as informações
prestadas no boletim de frequência e assinando-os.
O boletim de frequência precisa ser entregue todo dia 21 ou no primeiro dia útil após o
fechamento da frequência (todo dia 20 do mês) com os documentos anexados (folgas abonadas,
folgas compensatórias, doação de sangue, declaração de comparecimento médico), exceto nos
casos de licenças médicas cujos atestados deverão ser entregues na Seção de Pessoal no dia do
retorno do funcionário.
Caso a licença médica seja superior a 03 dias e o atestado seja emitido por médico/dentista
particular, a Seção de Pessoal tem que ser informada sobre o afastamento, no dia do retorno do
servidor, para agendar uma consulta no SESMT ou Clínica Odontológica, pois em razão da
Portaria GR 6658/15 que dispõe sobre as licenças por motivo de saúde é necessário que o
mesmo compareça nos órgãos da Superintendência de Saúde da USP para uma nova avaliação,
assim será emitido para o servidor um novo atestado contendo todos os dados do médico do
trabalho que o atendeu e este poderá ser cadastrado pela Seção de Pessoal.
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IMPORTANTE: o SESMT ou Clínica Odontológica só agenda essa consulta se o contato da
Seção de Pessoal for feito no dia do retorno do servidor ao trabalho, sendo que o atendimento
deve acontecer dentro do prazo de 48 horas.
Nesses casos, para o dia da consulta agendada nos órgãos da Superintendência de Saúde da
USP, o servidor deve comparecer levando o atestado particular e um relatório médico, contendo a
prescrição médica relativa ao tratamento, CID, período de afastamento preconizado e, se for
possível, a apresentação dos resultados de exames realizados.
Caso o servidor não tenha condições de comparecer no SESMT ou Clínica Odontológica, uma
terceira pessoa que o represente deverá apresentar a um destes serviços: atestado e relatório
médico, exames realizados e em casos de internação ainda é necessária uma declaração emitida
pelo Hospital ou Serviço onde o servidor foi atendido. Leve também o nome da unidade do
servidor, nº funcional, de RG e do CPF do interessado.
Nos casos de atestados emitidos por

dentistas,

o servidor

comparece no Serviço

Odontológico/SISUSP para realizar a avaliação odontológica. O atendimento ocorre no bloco G do
CRUSP, leve o atestado e o cartão funcional. Entre em contato pelo telefone: 3091-3393

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O BOLETIM DE FREQUÊNCIA
a) Anotações dos tipos de ocorrência a serem anotadas no boletim de frequência no campo “Tipos
de Ocorrência”

TIPOS DE OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

(não constam na relação do DRH)
CH: 30min - Compensação de horas
Exemplo: CH:1h30 / CH: 2h / CH: 45min

Anotar as horas ou minutos que compensou
referente às pontes (até 2h por dia se
trabalhadas de segunda à sexta)

Folga

Para aqueles que trabalham em escala

FC - Folga compensatória

Descanso referente às horas trabalhadas a
mais,
registradas
para
posterior
compensação.

FC – Eleições - Folga compensatória eleitoral

Descanso referente aos dias trabalhados
nas eleições

HE - Horas extras

Entregar o formulário de HE devidamente
Fica acordada entre o chefe e funcionário a justificado, assinado pelo funcionário e
forma de compensação das horas extras, bem chefe ou o Acordo para compensação de
15

como seu controle.

horário de trabalho, nos termos da Portaria
Para recebimento em dinheiro, enviar GR 4964/02, CODAGE/CIRC/103/2006 e
formulário de pedido de pagamento de horas Oficio Circular GD/MP/009.
extras, atentando-se aos termos da Portaria Aos funcionários que trabalham de
GR 4964/02 e CODAGE/CIRC/103/2006, segundas às sextas feiras, quando
Oficio Circular GD/MP/009 – verificar com a trabalharem em finais de semana ou
Seção de Pessoal.
feriados, seja para compensar as pontes,
A fim de evitar ou minimizar eventual excesso seja em Horas Extras, anotar no Boletim de
de jornada de trabalho de servidores, as Frequência: o código “CP” ou “HE”
atividades devem ser agendadas em horário
mais adequado a sua participação ou
proponha flexibilização da jornada no dia em
que houver o evento, respeitando-se a jornada
de 8 horas, a fim de evitar horas extras (ex.
entrar mais tarde para sair mais tarde).
Trabalho externo

Anotar a jornada realizada mesmo fora da
Instituição. (Anexar documentação (e-mail,
memorando, etc.)

(__H__) - Reposição de Horas

Quando o funcionário deixou de cumprir
Anotar as horas trabalhadas a mais, com sua jornada de trabalho sem o devido
finalidade de repor horas trabalhadas a documento legal comprobatório, mas com a
justificativa aceita pelo chefe.
menos.

TIPOS DE OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

(que constam na relação do DRH)

Os documentos comprobatórios devem ser
anexados ao Boletim de Frequência, por
exemplo, atestados médicos, certidões de
nascimento, óbito, casamento, declarações
de comparecimento, memorandos, etc.

Afastamento sem prejuízo dos vencimentos

Afastamentos para realizar suas atividades
em outra cidade/estado/país (exceto de SP
p/ Itu ou de Itu p/ SP) ver no Manual de
Normas e Diretrizes do DRH a modalidade
de afastamento

Convocação para júri/serviços eleitorais

Necessita de documento comprobatório

Desconto total

Não trabalhou sem justificativa (perde o
salário do dia)

Doação de sangue

3 vezes ao
comprovante

ano

e

necessita

de
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Entrada e saída irregulares

Perde 2/3 do salário

Entrada tarde

Perde 1/3 do salário

Falta abonada

Necessita de formulário autorizado pelo
chefe imediato.

Falta injustificada

Falta ao trabalho sem documento
comprobatório e justificativo não aceito pela
chefia.

Falta justificada

Funcionário falta com justificativa aceita
pelo chefe, mas não traz documento legal.

Férias

Previamente solicitada através do sistema
MarteWeb

Gala

3 dias (CLT) e 8 dias (autárquico) –
certidão de casamento/ declaração pública
de união estável

Licença gestante

180 dias – necessita do atestado médico
Necessita atestado. Porém não precisa ser
trocado no SESMT / Clínica Odontológica.

Licença médica (CLT) emitida por médico de Para licenças a partir do 16º dia de
hospital público
afastamento, deverá ligar no telefone 135
para dar entrada no INSS e receber auxíliodoença.
Se o atestado for emitido por médico ou
dentista particular por período maior que 3
dias, o mesmo deverá ser trocado no
SESMT/ Clínica Odontológica conforme
Portaria GR 6658/15. Neste caso, entrar
Licença médica (CLT) emitida por medico ou
em contato com a Seção de Pessoal para
dentista particular
realizar o agendamento no dia do retorno
ao trabalho. Nessa consulta levar, além do
atestado, um relatório médico. Para
atestados de até 3 dias não é necessária a
troca.
Licença médica (autárquico)

Necessita apresentar atestado médico e a
Seção de Pessoal agendará perícia no
Depto. Médico do Estado.

Licença paternidade

20 dias (CLT e autárquico) - Certidão de
nascimento

Licença por acidente em exercício

Necessita de atestado médico
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Licença prêmio

Previamente
requerimento

solicitado

através

de

Nojo

O dia do falecimento mais 2 dias seguintes
(CLT) e 8 dias (autárquico) – necessita de
certidão de óbito

Suspensão

Penalidade

b) De acordo com o Of. CIRC/DRH/005/2012, no Boletim de Frequência, as informações devem
ser registradas diariamente, ou seja, deve ser anotado o horário, efetivamente, realizado de
entrada e saída do servidor, sem arredondamentos, incluindo o intervalo de refeições e o visto do
superior imediato. Deve ser evitada a prática do “horário britânico”, ou seja, marcações
repetitivas de horários arredondados. Exemplo: 8:00h ou 8:10h ou 8:20h.
c) Os registros de entrada e saída que excedam a jornada diária de trabalho estabelecida no
Quadro Geral de Horário não se configuram como horas extras, salvo se houver convocação pela
chefia imediata, nos termos da Portaria GR 4964/02 e Ofício CODAGE/CIRC/103/2006.
d) O tempo de trabalho em atividades externas deverá ser computado na jornada diária do
servidor, sendo o controle de responsabilidade da chefia imediata. Em caso de serviços externos
que excedam a jornada diária, deverá ser justificada pelo servidor à chefia. Se for o caso, a chefia
poderá propor a compensação das horas excedentes dentro da semana ou encaminhar ao
Dirigente para solicitação de pagamento de horas extras, nos termos da legislação vigente.
e) Eventuais entradas e saídas irregulares não previstas no Quadro Geral de Horário serão objeto
de disciplina interna da Unidade/Órgão, observando que compensações devem ocorrer dentro da
própria semana, podendo ser registradas no campo Tipo de Ocorrência.

22 - CADASTRO DE DEPENDENTES ATENDIMENTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO NO HU
Para a inclusão de dependentes, o titular deve solicitar à Seção de Pessoal o “Formulário de
Cadastramento de Beneficiários – Departamento de Saúde” desde que atendidos os critérios para
inclusão:
 Ser cônjuge ou companheira (o),
 Filho (a) menor de 21 anos, inclusive adotivo (a):
 Filho (a) até completar 24 anos, solteiro (a), enquanto universitário, inclusive adotivo (a),
 Filho (a) maior de 21 anos incapacitado (a)
 Enteado (a) solteiro (a) menor de 21 anos:
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O servidor deverá verificar na Seção de Pessoal, os documentos necessários para inclusão dos
dependentes para encaminhamento ao Departamento de Saúde da USP.
Atenção: Mãe, pai, madrasta e padrasto não podem mais ser incluídos como dependentes.

23 - CARREIRA DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
A Universidade implementou um programa de carreira para os servidores técnicos e
administrativos que foi desenvolvido a partir do levantamento de expectativas junto a diversos
segmentos da Universidade, coordenado por uma comissão indicada pela Reitoria da
Universidade.
A proposta foi de uma carreira baseada em critérios claros, transparentes e objetivos, que explicite
os critérios de ascensão e mobilidade, permitindo ao servidor ser o autor de sua própria carreira.

Os trabalhos foram orientados pelos seguintes princípios:


Estabelecer critérios claros para a ascensão na carreira e desenvolvimento

profissional, levando-se em consideração o estatuto e orçamento da USP,


Desenvolver uma carreira que concilie o desenvolvimento dos servidores e os

interesses da Universidade,


Criar trajetórias de carreira que permitam flexibilidade e mobilidade (desvinculadas

da avaliação de desempenho).


Estabelecer diretrizes únicas, respeitando as particularidades das unidades e as

áreas de atuação dos servidores.


Possibilitar aos servidores o desenvolvimento de visão sistêmica.



Propiciar o desenvolvimento de lideranças e criar critérios para que sejam

assumidas as posições do eixo de gestão.
Fonte: site www.usp.br/drh
24 - CARTÃO USP
Além de ser a identidade funcional do servidor da USP, serve para acesso às dependências da
USP (bandejão, CEPEUSP, etc.) e liberação de veículos nas cancelas para acesso ao Campus.
O cartão USP pode ser solicitado pelo próprio servidor no momento de seu cadastro no Sistema
MarteWeb. Para tanto, o servidor deverá acessar o site https://uspdigital.usp.br/marteweb e clicar
em Meu cartão USP > Apostila. Será aberto um tutorial de como realizar toda a solicitação do
cartão funcional. Após a solicitação do seu cartão USP, ele será entregue na Seção de Pessoal.
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Todas as etapas - liberação, envio para impressão e a chegada do cartão à Unidade - serão
informadas por e-mail. Em caso de perda ou extravio do cartão, comunicar imediatamente a
Seção de Pessoal para que seja bloqueado.
Para a solicitação da segunda via do cartão de Identificação USP, o interessado dará início ao
processo de requisição pelo Sistema MarteWeb, posteriormente, deverá fazer o recolhimento da
taxa no valor de R$18,38 junto à Tesouraria do MP e apresentar o comprovante do valor recolhido
junto à Seção de Pessoal. No entanto, o recolhimento não é devido em casos de furto ou roubo,
nestes casos o servidor deverá fazer a solicitação no sistema e apresentar à Seção de Pessoal
um requerimento de isenção da taxa juntamente com uma cópia do boletim de ocorrência oficial,
registrando o extravio do cartão.
25 - CEPEUSP – CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA USP
O CEPEUSP é um complexo poliesportivo que oferece à comunidade da USP (alunos,
professores e servidores), atividades físicas, esportivas e de lazer, inclusive aos dependentes
gratuitamente.
Podem também se inscrever em um dos diversos programas esportivos ou especializados,
mediante pagamento de taxas.
Maiores informações: www.cepe.usp.br
26 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
A CIPA é a comissão responsável pela análise e discussão dos acidentes de trabalho dentro de
cada Unidade, bem como pela proposição de medidas que visem à proteção do servidor e
prevenção desses acidentes. Por meio da realização de palestras, fiscalização, cursos e
treinamentos. Esta comissão visa estimular o interesse pelas questões de segurança,
conscientizando o servidor da importância do assunto e apoiando na aquisição e uso de
equipamentos de segurança.
A CIPA é composta por 8 membros, sendo 4 eleitos pelos servidores e 4 designados pelo
Diretor(a) da Unidade.
27 - COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Fará jus a compensação de jornada de trabalho, os servidores celetistas que necessitam
frequentar as aulas do curso de pós-graduação stricto sensu, durante sua jornada de trabalho.
Para tanto, deverá ser firmado o acordo de compensação, mediante a comprovação do servidor,
da necessidade de frequentar tais aulas.
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Ficam autorizados os Dirigentes de Unidades da Universidade de São Paulo, desde que não haja
prejuízo para o serviço, a realizar acordo de compensação de jornada de trabalho com os
servidores celetistas e que estejam matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu,
mestrado ou doutorado, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

28 - COMPENSAÇÃO DE PONTES E FERIADOS
Todo mês de dezembro, o Reitor da Universidade de São Paulo institui o calendário do ano
seguinte com o objetivo de planejar as folgas das pontes de feriados e a respectiva compensação
das horas.
A compensação das horas das pontes de feriados deve ser realizada atendendo-se aos critérios
determinados pela Direção do Museu Paulista e anotada em boletim de frequência no campo
Ocorrências. (ver item “Boletim de frequência”)

29 - CONSIGNAÇÃO
Aplica-se a todos os servidores ativos e inativos e tem por finalidade a consignação de
empréstimos bancários a serem descontados em folha de pagamento. As consignações só
poderão ser efetuadas se o servidor tiver, no momento da contratação do empréstimo, margem
disponível para comprometimento da remuneração, considerando-se, como:


Margem disponível: o equivalente a trinta por cento da remuneração possível de ser

comprometida com empréstimos.


Remuneração disponível para comprometimento, para os servidores ativos: a

parcela relativa ao salário ou vencimento-base mais as vantagens incorporadas, descontadas
quaisquer parcelas eventuais ou transitórias e os descontos obrigatórios devidos por lei ou por
determinação judicial ou administrativa.
Para obtenção de empréstimos consignados junto às Instituições Financeiras conveniadas ou
credenciadas à USP, deve ser utilizado o sistema “eConsig”. Para obter a senha de acesso basta
acessar

o

Sistema

Marteweb

(www.sistemas.usp.br/marteweb)

no

Menu

–

Meus

Pagamentos/Consignações/e-Consig. Lá está disponível um Manual de Utilização do Sistema
pelo Servidor, que fornece instruções para a realização do empréstimo.
Há, também, outros tipos de consignações, como, Associações, Grêmios, Seguradoras, etc.
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30 - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
É a apuração do tempo de serviço prestado pelo servidor para fins de aposentadoria e percepção
de vantagens, tais como adicionais, sexta-parte e licença-prêmio, para servidores celetista,
autárquicos e docentes.
O tempo de serviço prestado para qualquer outro órgão público do Governo do Estado de São
Paulo será contado para todos os fins, mediante a apresentação da certidão de tempo de serviço,
com a frequência discriminada. O tempo de serviço público prestado para Municípios, outros
Estados, Governo Federal e Serviço Militar será contado para todos os fins, desde que prestado
até 20/12/84. Após esta data será contado apenas para fins de aposentadoria, da mesma forma
que o serviço prestado na atividade privada.
Na certidão de tempo de serviço deverá constar: regime de trabalho, frequência detalhada e o
órgão previdenciário para o qual foram efetuados os recolhimentos. Excetuam-se apenas os
serviços relevantes, tais como os prestados ao Ministério do Exército e da Guerra, para o qual não
há contribuição previdenciária, e os prestados à iniciativa privada, que será comprovado mediante
certidão recíproca de tempo de serviço e certidão de tempo de contribuição, expedidas pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Deverá constar a publicação do ato de admissão e dispensa, frequência de forma discriminada,
vínculo jurídico de caráter empregatício, Órgão para o qual foram feitas as contribuições
previdenciárias, sendo esta certidão homologada pelo Órgão gestor do regime próprio de
Previdência Social, conforme dispõe a portaria MPS/154 de 15/08/2008.
31 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA- SPPREV
É a contribuição social dos servidores celetista, autárquicos e docentes para a manutenção do
regime próprio de previdência social do Estado, de 11% e incidirá sobre a totalidade da base de
contribuição. Entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos do servidor,
incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.
32 - DADOS PESSOAIS
O servidor deve informar a Seção de Pessoal quando houver alterações em seus dados pessoais,
como: nome, conta bancária, estado civil, endereço, telefone, etc., para atualizações no Sistema
MarteWeb. Apresentar comprovantes quando necessário.
No caso de alteração de nome, será necessário realizar o procedimento do apostilamento do
nome.
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33 - DOAÇÃO DE SANGUE
O servidor que comprovar sua contribuição para banco de sangue fica dispensado de comparecer
ao serviço no dia da doação. Essa dispensa é limitada há 03 dias ao ano para o servidor
autárquico ou celetista, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias, para os homens, e de 90 dias,
para as mulheres, entre as doações, conforme requisitos da Fundação Pró-Sangue. É
considerada como presença para todos os fins, com exceção do vale-refeição e vale-transporte,
devendo o servidor anexar ao boletim de frequência, o comprovante de doação.
34 - FALTA ABONADA
É a relevação da falta, de forma que o servidor não sofra qualquer desconto pelo dia não
trabalhado, com exceção do vale-refeição e vale-transporte. São 06 faltas abonadas ao ano, para
os servidores autárquicos, docentes e 06 por período aquisitivo*, para os celetistas, não podendo
ser abonada mais que uma falta por mês. O abono não é um direito do servidor e sim uma
concessão da chefia imediata, de acordo com os motivos alegados pelo interessado, dessa forma,
é imprescindível que seja solicitada a autorização da chefia imediata, com no mínimo 48 horas de
antecedência.
A USP não diferencia o servidor em experiência do funcionário que tenha maior tempo de casa.
Portanto, mesmo no período de experiência, já é possível usufruir da falta abonada mediante a
autorização da chefia.
* Período aquisitivo: consiste no período de 12 meses contados a partir do dia da posse.

35 - FALTA INJUSTIFICADA
É a falta do servidor ao trabalho, para a qual ele não apresenta nenhuma justificativa ao chefe
imediato. Além do desconto do dia no salário, provoca a interrupção do exercício e
consequentemente, do período aquisitivo de licença prêmio, para servidores autárquicos,
docentes com a perda do período decorrido até aquela data. É também descontada para efeito de
contagem de tempo, sexta parte e adicional quinquenal. O servidor poderá ser penalizado com a
suspensão, por motivo de falta de assiduidade, se não apresentar justificativa ou se ela não for
aceita.
É considerada também para a verificação do limite de 30 faltas quando do requerimento da
licença prêmio para servidores autárquicos, docentes e servidor técnico-administrativos, dos
limites de faltas para a concessão de férias.
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36 - FALTA JUSTIFICADA
A falta justificada acarreta o desconto do salário do dia do servidor, bem como o desconto para
efeito de contagem de tempo para aposentadoria, quinquênios e sexta parte. É utilizada quando o
servidor não possui mais abonos ou quando este não for concedido pelo chefe imediato. É
considerada também para a verificação do limite de 30 ocorrências quando do requerimento da
licença prêmio, no caso dos servidores autárquicos docentes e dos limites de faltas para a
concessão de férias.

37 - FÉRIAS
Concedida anualmente a todos os servidores celetistas, autárquicos, docentes, após cada período
de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o servidor terá direito a férias.
As férias dos servidores celetistas, dentro do período aquisitivo de cada um, obedecem a
seguinte escala:

Até 05 faltas

30 dias de férias

De 06 a 14 faltas

24 dias de férias

De 15 a 23 faltas

18 dias de férias

De 24 a 32 faltas

12 dias de férias

Para o cálculo acima, não são consideradas as seguintes ocorrências: faltas abonadas, nojo, gala,
doação de sangue, licença paternidade, licença gestante e licença prêmio. No caso de licença
para tratamento de saúde e licença acidente de trabalho, o limite é de 06 meses – 180 dias.
Acarretam a diminuição do período de férias do servidor celetista as faltas justificadas,
injustificadas, suspensões disciplinares e a suspensão do contrato de trabalho. Não terá direito a
férias o servidor que permanecer por mais de 06 meses, mesmo descontínuos, em licença por
acidente de trabalho ou auxílio doença, iniciando-se a contagem de novo período aquisitivo
quando o servidor retornar ao trabalho.
Para os autárquicos e docentes, as férias serão de 30 dias, desde que o número de não
comparecimentos no exercício anterior não ultrapasse a 10, somadas as faltas abonadas,
justificadas, injustificadas, licenças para tratamento de pessoa da família, licenças para tratar de
interesses particulares e licenças à servidora casada com servidor militar. Caso os não
comparecimentos ultrapassem o limite de 10 dias, o servidor autárquico docente e servidor
técnico-administrativo fará jus a apenas 20 dias de férias.
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As férias devem ser solicitadas pelo servidor via sistema MarteWeb e a solicitação precisará ser
autorizada pelo seu superior imediato, além do dirigente do órgão, quando o gozo for acontecer
em período letivo. O próprio sistema irá informar essas pessoas de que existe pedido de férias a
ser autorizado e todo esse fluxo deve obedecer ao cronograma da folha de férias:


1ª quinzena: por volta do dia 20 do mês anterior ao início das férias.



2ª quinzena: por volta do dia 5 do mês correspondente ao início das férias.

Entrando no MarteWeb > Minha Frequência > Ajuda, está disponível uma cartilha simples com
mais detalhes sobre esse procedimento.
Para as férias agendadas para a primeira quinzena do mês, o pagamento será creditado no dia 30
ou no último dia útil do mês anterior; para as férias agendadas para a segunda quinzena do mês,
o pagamento será creditado no dia 15 ou no dia útil anterior ao dia 15.
Situações que merecem destaque:
De acordo com a Resolução 2495/1983 e a Portaria GR 2869/1993, as férias de autárquicos,
docentes e celetistas deverão ser gozadas no período de recesso escolar, a saber: nos meses de
dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Nos casos de absoluta excepcionalidade e interesse do
serviço, as férias poderão ser usufruídas fora do recesso escolar, com a prévia autorização do
Dirigente da Unidade.
De acordo com a Resolução 2495/1983, as férias poderão ser divididas no máximo em 02 (dois)
períodos, não inferiores a 10 (dez) dias corridos, podendo ser feita a opção de 10 (dez) dias em
pagamento, de preferência, no primeiro período de gozo.
Para os maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas num único
período, podendo ser feita a opção de 10 (dez) dias em pecúnia.
O adiamento de férias deverá estar de acordo com os termos da Portaria GR, publicada
anualmente, que determina o gozo de férias.
O sobrestamento (interrupção do período) de férias poderá ocorrer somente em casos de extrema
necessidade de serviço.
Excepcionalmente, se o servidor necessitar transferir suas férias que já estiverem cadastradas e o
prazo para alteração expirado no Sistema Marte, há a possibilidade de transferi-las, desde que
solicitadas até 07 (sete) dias úteis antes do início do gozo, mesmo que já tenham sido pagas.
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38 - GALA
É a licença concedida ao servidor por ocasião de seu casamento. Para os servidores autárquicos
e docentes são 08 (oito) dias consecutivos a partir do evento e para os celetistas, 03 (três) dias
úteis consecutivos. Aqueles que trabalham em regime de escala, considerar 03 dias escalados
para trabalhar (não considerando as folgas) É necessário o servidor comunicar previamente ao
superior imediato a ocorrência do casamento.
Após a alteração do nome, dirigir-se à Seção de Pessoal com cópia da certidão de casamento
para preenchimento de formulário de alteração de dados pessoais e requerimento ao Diretor da
Unidade.
Atenção: Essa licença também é concedida em casos em que o servidor apresente declaração de
união estável lavrada em cartório.
39 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
É a gratificação paga pela USP aos servidores celetistas, autárquicos e docentes, ocupantes de
funções de estrutura da Unidade, funções de confiança do Coordenador do Campus ou Diretor de
Unidade, tais como Assistentes Técnicos, Chefes de Serviço, Chefes de Seção, eleitos pelos
colegiados (Chefes de Departamentos e Presidentes de Comissões).
Esta gratificação é calculada sobre a gratificação de representação do Reitor, mediante a
aplicação de um determinado percentual de acordo com a função exercida.
O pagamento da gratificação de representação pode ser cessado a qualquer momento, em caso
de perda de confiança e se ainda não estiver incorporada. A incorporação da gratificação de
representação aos salários, dar-se-á na proporção de 1 décimo da vantagem por ano de
percepção, até o limite de 10 décimos. A incorporação será efetuada mediante requerimento do
interessado, passando a integrar a parte fixa do salário do servidor.

40 - HORÁRIO DE ESTUDANTE
É concedido, a critério da administração, aos servidores estudantes celetistas e autárquicos, que
poderão entrar em serviço até 30 minutos após o início do expediente ou deixá-lo até 30 minutos
antes do término, conforme se trate de curso diurno ou noturno, respectivamente, sem prejuízo
dos vencimentos.
Esse benefício somente será concedido quando o servidor estiver matriculado ou venha a iniciar
algum curso regular (ensino fundamental, médio, técnico-profissionalizante, graduação ou pósgraduação) e o intervalo entre o horário de entrada/saída do curso e início/fim da jornada de
trabalho seja inferior a 90 minutos.
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O servidor deverá requerer o benefício, anexando o comprovante de matrícula constando,
também, o horário das aulas. A chefia encaminha o requerimento ao Dirigente do MP, que
deliberará sobre a concessão ou não do benefício, que deve ser requerido semestralmente.
Quanto aos cursos em nível de pós-graduação strictu sensu (mestrado ou doutorado), ainda é
possível realizá-los durante o horário de trabalho, mediante autorização da chefia e da direção,
com a compensação das horas não trabalhadas (ver Termo de Compensação na Seção de
Pessoal).

41 - LICENÇA MATERNIDADE
É a licença concedida à servidora autárquica docente ou servidor técnico-administrativo, a partir
do 8º mês de gestação, a critério médico, na base de 180 dias, não acarretando descontos de
qualquer espécie, seja financeiro ou para efeito de contagem de tempo. Deve ser apresentado à
Seção de Pessoal, Atestado Médico para expedição de guia para perícia médica - GPM e
posterior perícia médica no Departamento Médico de Perícias do Estado - DPME, se a licença
ocorrer após o parto, deverá ser apresentada, no prazo máximo de 15 dias, a Certidão de
Nascimento. No caso de natimorto será concedida a licença para tratamento de saúde, a critério
médico.
Para as servidoras celetistas, a licença gestante é de 180 dias. Deve ser apresentado à Seção de
Pessoal, atestado médico ou certidão de nascimento da criança e em caso de aborto não
criminoso, a licença poderá ser de até 02 semanas. Ao retornar da Licença Maternidade, a
servidora celetista deverá passar em consulta de retorno ao trabalho com o Médico do Trabalho
no SESMT/USP.
Situações que merecem destaque:
No caso de adoção ou guarda judicial a licença será de:
- Para criança até 01 ano de idade, 180 (cento e oitenta) dias;
- Para criança a partir de 01 ano até 04 anos de idade, de 90 dias;
- Para criança a partir de 04 anos até 08 anos de idade, de 45 dias.
A licença só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou
guardiã.
42 - LICENÇA MÉDICA PARA CELETISTAS
A licença médica para celetistas é concedida mediante a apresentação ao superior imediato, de
requerimento de solicitação de registro de licença médica e do atestado médico no 1º dia de seu
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retorno ao serviço, onde conste o número de dias necessários, o CID - Código Internacional de
Doenças, o CRM, o carimbo e assinatura do médico.
O atestado deverá ser fornecido pelo HU - Hospital Universitário, UBAS - Unidade Básica de
Saúde, Serviço Odontológico da USP ou Hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de
Saúde.

Em caso de emissão de atestado para licença médica por órgãos particulares, e superiores a 03
dias, o servidor deverá entrar contato com a Seção de Pessoal, no dia do retorno ao trabalho para
solicitar agendamento junto ao SESMT/USP e assim, passar em consulta médica para homologar
o atestado em até 48h.
A USP paga integralmente os salários, nos primeiros 15 dias de licença e a partir do 16º dia, o
pagamento será efetuado pelo INSS, mediante a apresentação de um requerimento pelo servidor.
Nesse caso o servidor deverá informar à Seção de Pessoal sobre o afastamento e agendar,
através do telefone 135 do INSS, uma perícia médica, que pode ser agendada desde o início do
afastamento, desde que haja documento médico indicando seu afastamento por mais de 15 dias.
Quando o servidor der entrada no requerimento, após o 15º dia da incapacidade, o pagamento
será efetuado pelo INSS, a partir daquela data de entrada.
O valor do auxílio doença previdenciário, a partir do 16º dia, a ser pago pelo INSS, corresponderá
a 91% do salário de benefício. O salário de benefício dos trabalhadores inscritos até 28/11/1999
corresponderá à média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente,
desde Julho/1994; para os inscritos a partir de 29/11/1999, o salário de benefício será a média dos
80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo.
Será considerada a prorrogação da licença, se no prazo de 60 dias, contados da data da
cessação da licença anterior, o servidor se afastar em razão da mesma doença, mesmo grupo de
CID ou do mesmo acidente.
Caso o afastamento seja em período igual ou maior que 30 dias, o servidor deverá comunicar à
Seção de Pessoal para que agende consulta de “retorno ao trabalho” no SESMT.
Maiores esclarecimentos: site http://www.usp.br/drh/novo/manuais/manualpdf/licsaudeclt.pdf
43 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDORES AUTÁRQUICOS
DOCENTES E SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
É a licença concedida ao servidor em virtude de problemas com a saúde, mediante a
apresentação de atestado médico no prazo de 05 dias úteis a partir do afastamento, onde conste
o número de dias necessários e o CID - Código Internacional de Doenças, por meio do qual a
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Seção de Pessoal emitirá a GPM - Guia para Perícia Médica, a ser entregue no DPME –
Departamento de Perícias Médicas do Estado, ou agendará perícia através do Sistema E-Sisla,
conforme a particularidade de cada servidor.
Caso o servidor esteja internado, o atestado médico deverá ser entregue por pessoa da família
para que ocorra o mesmo procedimento. O parecer do DPME, concedendo ou não a licença, será
publicado no Diário Oficial. A emissão da GPM é necessária somente para licenças de 02 ou mais
dias. Para licenças de 01 dia deverá ser apresentado o atestado junto com o boletim de
frequência.
44 - LICENÇA PATERNIDADE
Desde 09/03/2016 foi sancionada a lei que ampliou para de 5 para 20 dias a licença paternidade,
que é concedida a todos os servidores que se tornarem pais, a partir da data do nascimento do(a)
filho(a). Para isso necessita-se da mediante a apresentação de cópia da certidão de nascimento
na Seção de Pessoal. A lei também é válida para os empregados que adotarem crianças.

45 - LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO
A licença é concedida ao servidor celetista, autárquico docente ou servidor técnico-administrativo,
que sofre acidente no exercício de suas atividades normais de trabalho e também no trajeto da
residência ao trabalho e vice-versa.
Consideram-se, também, como acidente do trabalho: a) doença profissional ou do trabalho,
produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade; b)
acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da USP e c) acidente de trajeto,
que ocorre no percurso do local de residência para o de trabalho ou desse para aquele,
considerando a distância e o tempo de deslocamento compatível com o percurso do referido
trajeto.
No caso de servidor autárquico docente ou servidor técnico-administrativo, o procedimento será o
mesmo de um pedido normal de licença saúde e o salário continuará sendo pago pela USP.
Para o celetista é imprescindível que a chefia responsável entre em contato com o Presidente da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA ou com a Seção de Pessoal, informando o
acidente e as circunstâncias em que o fato ocorreu, relacionando testemunhas.
Caso o servidor tenha sido atendido tanto em Hospital particular como no Hospital Universitário –
HU, é absolutamente necessário que seja expedido pelo médico documento solicitando a emissão
do Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT. A Seção de Pessoal deverá ser informada, para
que o CAT seja preenchido on-line e encaminhado diretamente ao Instituto Nacional de
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Seguridade Social - INSS. Esses procedimentos deverão ser realizados dentro do prazo máximo e
improrrogável de 24 horas após o atendimento médico.
Os primeiros 15 dias de licença por acidente são pagos pela USP, e após esse período o INSS é
responsável pelo pagamento.
Enquanto recebe o auxílio doença acidentário por acidente no trabalho ou doença ocupacional, o
trabalhador é considerado licenciado e terá estabilidade por 12 meses após o retorno às
atividades. O salário de benefício dos funcionários inscritos até 28/11/1999 corresponderá à média
dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho/1994. Para os
inscritos a partir de 29/11/1999, o salário de benefício será a média dos 80% maiores salários de
contribuição de todo o período contributivo. A não comunicação do acidente de trabalho – CAT,
aos órgãos do Campus e consequentemente ao INSS, acarretam prejuízos tanto ao servidor
quanto à Unidade; o servidor será prejudicado na contagem de tempo, benefícios do INSS e
salários e a Unidade estará sujeita a multas.
Após os primeiros 15 dias de licença, o servidor somente poderá retornar ao trabalho mediante a
apresentação de alta médica, fornecida pelo INSS, se o médico perito considerá-lo capacitado
para retorno ao trabalho.
46- LICENÇA PRÊMIO
É um prêmio concedido aos servidores autárquicos e docentes, na forma de 90 dias de licença
para gozo, que durante um período aquisitivo de 05 anos não apresentem mais de 30 faltas, entre
abonadas, justificadas, licença para tratamento de saúde, licenças para tratamento de pessoa da
família e afastamento com prejuízo de vencimentos.
A falta injustificada bem como as penalidades disciplinares de repreensão e suspensão interrompe
o período aquisitivo, iniciando-se a contagem de novo período aquisitivo a contar do dia
subsequente à ocorrência destes eventos. Para os servidores contratados após 01/08/1978, o
período aquisitivo inicia-se em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição Federal. Para os
demais casos, considerando-se que cada servidor apresenta uma situação funcional diferente, os
períodos aquisitivos de cada um são informados pela Seção de Pessoal. O período aquisitivo de
licença prêmio para o servidor que apresentar mais de 30 faltas, desde que nenhuma injustificada
ou suspensão, não estará totalmente perdido. Será efetuada uma recontagem, descontando-se as
faltas que ultrapassem este limite no início do período, de modo a obter-se um período de 05 anos
com, no máximo, 30 faltas.
Os períodos para gozo da licença prêmio não poderão ser inferiores a 15 dias.

30

47 - NOJO
É a licença concedida ao servidor em razão de falecimento de pessoa da família.
Para os servidores autárquicos e docentes são 08 dias consecutivos, a partir da ocorrência.
Para o celetista considera-se o dia do falecimento mais 02 dias úteis consecutivos de trabalho,
descontando-se os dias em que o mesmo naturalmente estaria de folga legal ou por escala de
serviço.
Aplica-se nos casos de falecimento de Pai, Mãe, ascendentes e descentes, cônjuge ou
companheiro, irmão ou aquela pessoa declarada como dependente junto ao INSS em carteira de
trabalho. O autárquico também faz jus a 02 dias em caso de falecimento de sogro, sogra,
padrasto, madrasta, avós e netos. O servidor deve anexar cópia do atestado de óbito ao boletim
de frequência.
48 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Aplica-se aos celetistas e servidores autárquicos e docentes e que se ausentarem de sua sede de
trabalho, a serviço, e desde que necessitem se deslocar para locais fora do município onde
trabalha e não façam fronteira ou que não pertençam à mesma região metropolitana, por tempo
superior a 4 horas, para fins de cobertura de despesas com alimentação e hospedagem. Os
valores máximos das diárias são fixados pelo Reitor.
Para o recebimento das diárias o servidor deverá acessar o sistema MercúrioWeb –
Requisição/Diárias.
49 - PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO
Aplica-se aos servidores que exerçam cargos de chefia ou direção, em substituição, por prazo não
inferior a 07 dias. Para substituição em cargos de chefia ocupados somente por docentes, a partir
de 01 dia.
50 - PENALIDADES
São as punições aplicáveis ao servidor técnico administrativo celetista e autárquico, que deixa de
cumprir as obrigações para as quais foi contratado (falta de cumprimento dos deveres) ou
apresenta comportamento não condizente com a condição de servidor público. São três os
principais tipos de penalidades previstas no Estatuto dos Servidores da USP - ESU: advertência
verbal, repreensão e suspensão.
A advertência verbal poderá ser aplicada em casos de faltas leves, para servidor que não registre
outras penalidades; a repreensão poderá ser aplicada no caso de reincidência de falta já punida
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anteriormente com a advertência verbal com direito à manifestação pelos servidores em 20 dias
corridos.
Há, também, a suspensão que será aplicada nos casos mais graves. Outras penalidades
existentes são a dispensa do servidor técnico administrativo autárquico, além da demissão por
justa causa, prevista no art.482 da CLT, para o servidor técnico administrativo celetista.
A sanção ao empregado deve ser imediata ao ato faltoso, salvo se houver necessidade de
apuração dos fatos ocorridos, assim como das responsabilidades.
Para aplicação das penalidades de suspensão, demissão por justa causa ou dispensa, a chefia
responsável deverá encaminhar ofício circunstanciado ao Diretor da Unidade, para as
providências administrativas da aplicação da penalidade e após a expedição da Portaria Interna é
necessário a instauração de processo administrativo.
Observar-se que até que venham a ser editados novos regramentos, as normas relativas aos
deveres, proibições, responsabilidades e penalidades previstas no Estatuto dos Servidores da
USP – ESU são aplicáveis aos servidores públicos celetistas naquilo em que não conflitarem com
a CLT, a Constituição Federal e leis específicas.
A Portaria GR3089/1997 prevê aos servidores técnicos administrativos (CLT/Autárquico), que,
decorridos 02 anos do cumprimento da penalidade, e observando o infrator conduta exemplar, o
mesmo poderá pleitear o cancelamento das anotações punitivas, mediante requerimento.
51 - PERÍODO AQUISITIVO
É um espaço de tempo medido para apurar-se vantagem ou aquisição de algum direito pelo
servidor. Para a concessão de férias, o período aquisitivo é de 1 ano, enquanto que para licença
prêmio (válido para os autárquicos) o período é de 5 anos, assim como para os adicionais
quinquenais.
O período aquisitivo da sexta-parte é de 20 anos. No caso de servidor celetista, o período
aquisitivo de férias e faltas abonadas é o período de 12 meses a partir da data da contratação,
alterando-se apenas os anos a que se referirem. Para o servidor autárquico docente ou servidor
técnico-administrativo, o período aquisitivo para férias e abonos é o ano civil.
52- PIS/PASEP
O Programa de Integração Social – PIS é uma contribuição social de natureza tributária, devida
pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do
abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
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O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público é conhecido como PASEP. O PIS foi
criado pela Lei Complementar 07/1970 para beneficiar os empregados da iniciativa privada,
enquanto o PASEP foi criado pela Lei Complementar 08/1970, para beneficiar os servidores
públicos.
O PIS foi instituído com a justificativa de promover a integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas. Na prática consiste em um programa de transferência de renda,
possibilitando melhor distribuição da renda nacional.
Atualmente, o abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP para
funcionários públicos contratados até 05/10/1988 é pago no Banco do Brasil, enquanto que o
abono do PIS, funcionários de empresas privadas, é feito na Caixa Econômica Federal.
1.

Quem tem direito ao saque total do saldo da Conta Pasep?

Os participantes cadastrados até 1988 que tenham saldo em 30/06 de cada ano.
2.

3.

Motivos que permitem o saque total:


Aposentadoria;



70 anos completos;



Invalidez permanente;



Reforma militar ou transferência para a reserva remunerada;



Neoplasia maligna (Câncer) do titular ou de seus dependentes;



Portador do vírus HIV (AIDS);



Amparo social ao idoso, concedido pelo INSS;



Amparo assistencial a portadores de deficiência, concedido pelo INSS;



Falecimento.

Quem tem direito a retirada anual de rendimentos?

Todo participante cadastrado até 1988, com saldo em conta em 30.06 do ano anterior, que não se
enquadre nas condições que permitem o saque do abono. Não havendo saque, os rendimentos
serão incorporados ao saldo da conta e atualizados monetariamente.
As retiradas dos rendimentos podem ser feitas durante o exercício todo, de acordo com o
calendário de pagamentos aprovado pelos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Emprego.
4.

Quem não tem direito a rendimentos?

Os servidores que efetuaram saque total após 1988 ou foram cadastrados após 05/10/88, não
possuem saldo e, consequentemente, não tem direito a rendimentos.
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53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA EXTRA
A prestação de serviços extraordinários na USP somente será autorizada pela Vice Reitoria
Executiva de Administração - VREA, à vista da justificativa apresentada, para atender aos casos
emergenciais de absoluta necessidade da administração, mediante exposição pormenorizada e
justificada.
A prorrogação da jornada diária não poderá ultrapassar o limite de 2 (duas) horas, exceto nos
casos que visem, justificadamente, atender a serviços inadiáveis, cuja não execução possa causar
manifesto prejuízo.
A prestação de serviços extraordinários não poderá ultrapassar, anualmente, o limite de 90 dias,
contínuos ou intercalados, para cada servidor. As despesas decorrentes da prestação de serviços
extraordinários onerarão as dotações orçamentárias da Unidade.
Observar-se que é vedada a convocação para prestação de serviços extraordinários os servidores
autárquicos ou celetistas que percebam adicional de insalubridade, sem a prévia autorização da
Delegacia Regional do Trabalho – DRT. Os servidores que percebem adicional de periculosidade
poderão realizar horas extras apenas em ocasiões excepcionais, não podendo exceder a 2 horas
extras diárias.
54 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SP-PREVCOM
É um plano de previdência complementar fechado conveniado a SP-PREVCOM, instituído
exclusivamente para os servidores das universidades estaduais paulistas, dividido em dois
regimes: PREVCOM RP (previdência complementar do regime próprio do Estado) para docentes
vinculados à SPPREV; PREVCOM RG-UNIS (previdência complementar do regime geral) para os
servidores vinculados ao INSS.
A previdência complementar é destinada a oferecer uma complementação ao benefício
previdenciário pago pelo RPPS (regime próprio de previdência social – SPPREV) ou pelo RGPS
(regime geral de previdência social – INSS). Tem caráter opcional e visa proporcionar uma renda
adicional ao servidor ou ao seu beneficiário. Ao aderir aos planos da previdência complementar,
você poderá se inscrever como:


Se você possui salário acima do teto do INSS/SPPREV (R$ 5.189,82 – ref.

janeiro/2016). Nesse caso, você contará com a contrapartida paritária da USP até o limite de 7,5%
da parcela do seu salário que exceder o teto.


Se você possui salário abaixo do teto do INSS/SPPREV (R$ 5.189,82 – ref.

Jan/2016). Contudo, nesse caso, além de sua contribuição ser calculada sobre a totalidade de seu
salário, não há contrapartida da USP.
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As contribuições individuais, patronais e os rendimentos poderão ser acompanhados pelo site da
SP-PREVCOM (www.spprevcom.sp.gov.br), no acesso do participante, por meio de uma conta
individual online que será disponibilizada no momento da confirmação de sua inscrição na SPPREVCOM. Nesse site é possível realizar uma simulação sobre o plano.
O Sistema MarteWeb também dispõe de uma ferramenta de simulação de planos de contribuição,
no link: Minha previdência > Simulação. Se o servidor tiver interesse ele deverá fazer a adesão
pelo próprio sistema e imprimir formulário em 2 (duas) vias, trazendo ambas à Seção de Pessoal
para a validação do plano.
Para maiores informações acesse: http://www.prevcomplementar.usp.br/
55 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
O objetivo do programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO é a promoção e a
preservação da saúde dos servidores técnicos e administrativos celetistas, conforme previsto na
Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e regulamentado pela Norma Regulamentadora nº 7 – NR-7.
O PCMSO visa a promoção e a prevenção da saúde de seus servidores, por meio dos exames:
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.
Para cada exame médico realizado é emitido o atestado de saúde ocupacional – ASO, em 2 vias,
sendo que a primeira via ficará arquivada no processo de contrato do servidor e a segunda via é
entregue ao funcionário.
56 - RECADASTRAMENTO ANUAL DE SERVIDORES ATIVOS
De caráter obrigatório, foi instituído pelo Decreto 52.691 de fevereiro/2008 e deverá ser efetuado
anualmente no mês do aniversário do servidor.
De acordo com o artigo 6º do referido Decreto, os servidores celetistas, autárquicos e docentes
que não se recadastrarem terão suspensos seus vencimentos.
Para o recadastramento é necessário acessar: http://recadastramentoanual.sp.gov.br/
57 - SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL
Todo cidadão que prestar serviço à Justiça Eleitoral será dispensado do serviço público ou
privado, mediante declaração expedida pelo juiz eleitoral, pelo dobro dos dias que tiver ficado à
disposição da Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer vantagem.
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58 - SEXTA-PARTE
É uma vantagem na remuneração, devida a todos os servidores celetistas, autárquicos e docentes
que completam 20 anos. Para efeito de contagem, são descontadas as mesmas faltas
consideradas para percepção do adicional quinquenal por tempo de serviço, sendo implantada de
forma automática na folha de pagamento, sem necessidade de requerimento.
59 - SISTEMAS DA USP
A Universidade realiza os seus trâmites administrativos, financeiros, acadêmicos, de pesquisa, de
Recursos Humanos, entre outros, através de processos ou de modo online. Para tanto, a USP
disponibiliza à comunidade uspiana vários sistemas que você pode ter acesso pelo site:
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/ e criando uma senha única para ter acesso a todos
subsistemas. Primeiro, é necessário que seu contrato tenha sido provido pelo DRH-USP e este
trâmite demora cerca de 30 dias.
Após entrar neste site, clique em “Primeiro Acesso”  digite seu Nº USP, e-mail e os caracteres
que aparecem na imagem  depois de alguns minutos, a senha será enviada ao seu e-mail.


Sistema MarteWeb (Recursos Humanos)

Para ter acesso ao sistema também é preciso esperar o provimento pelo DRH-USP. Passando o
período de 30 dias, acesse o site https://uspdigital.usp.br/marteweb e clique na opção “Primeiro
Acesso”. Uma senha para acesso será enviada por e-mail (que é cadastrado por nós da Seção de
Pessoal). De posse da senha, que poderá ser alterada posteriormente no próprio site, o usuário
deve entrar com seu Nº USP e sua senha. Ou se você já tiver criado a sua senha única (em razão
de ter tido algum vínculo na USP como aluno, estagiário, ex-funcionário) é só acessar com esta
senha e mais o Nº USP.


E-mail da USP

É obrigatório gerar e utilizar endereço de e-mail da USP para correspondências institucionais e a
criação do e-mail USP depende do seu provimento pelo DRH-USP. Após ser provido, você deve
cadastrar senha no sistema https://uspdigital.usp.br e o nº USP para fazer a solicitação de e-mail
pelo

site

do

Centro

de

Tecnologia

da

Informação

de

São

Paulo

(CeTI-SP):

http://www.sti.usp.br/atendimento/solicitar-um-servico/, se tiver alguma dúvida ou problema para a
criação da conta, entrar em contato no telefone: (11) 3091-6400. É possível consultar um tutorial
completo sobre as ferramentas e-mail USP em: http://www.sti.usp.br/atendimento/faq/.
Assim que receber o endereço de e-mail passar a Seção de Expediente para incluir na lista de emails do Museu Paulista.
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60 - SUSPENSÃO CONTRATUAL PARA CELETISTA
A suspensão contratual é um afastamento temporário de servidor celetista, por um período não
superior a 30 meses, para tratar de interesses particulares, com prejuízo de salários e das demais
vantagens da função.
Durante a vigência da suspensão não será efetuado pelo empregador os recolhimentos à
Previdência Social e ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Após autorização da Chefia imediata, do Dirigente da Unidade e da CTA - Comissão Técnica
Administrativa, a suspensão contratual até 30 dias fica condicionada autorização da CODAGE –
Coordenadoria de Administração Geral e por mais de 30 dias, à autorização do Magnífico Reitor,
devendo o servidor aguardar em exercício o parecer sobre a solicitação.
Em caso de nova solicitação de suspensão contratual, deverá ser respeitado o intervalo de 30
meses entre uma e outra. Não será concedida para servidores na fase da experiência de contrato.

61- TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADE
O servidor poderá solicitar transferência de Unidade via permuta, pela vaga, pessoa na mesma
função ou sem permuta. Caberá autorização da Chefia direta, Dirigente da Unidade e da CTA –
Comissão Técnica Administrativa. As atividades na nova Unidade deverão estar de acordo com a
sua função de enquadramento.
62 - TREINAMENTO DE SERVIDORES
A USP destina uma verba anual para custear cursos de aprimoramento de atuação profissional
dos seus servidores. Todo servidor tem direito de requisitar a verba para realização de cursos, por
meio de formulário próprio a ser solicitado na Seção de Pessoal. O pedido dependerá de
aprovação da Chefia imediata, Dirigente da Unidade e da CTA – Comissão Técnica
Administrativa. O servidor deverá assinar termo onde se comprometerá a ressarcir a Unidade
caso não conclua o curso.
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Seção de Pessoal do Museu Paulista
Fone: 2065-8010 / 2065-6605
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 18h00
e-mail: dpmp@usp.br

Maria da Gloria Cruz dos Santos
Auxiliar de Administração

Paulo da Silva Andrade
Auxiliar de Administração

Diretoria Administrativa
Shirley Ribeiro da Silva
Chefe de Divisão Administrativa

Diretoria
Profa. Dra. Sheila Walbe Ornstein
Diretora
Profa. Dra. Vânia Carneiro de Carvalho
Vice-Diretora
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