
Conselho de Administração

REsoLuçÃo 00112014

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS e PRESIDENTE do
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições estatutárias,

CONSIDERANDO o teor do Proc. rt” 001 I2014 - CONSAD;

CONSIDERANDO o Memo. N”. 324/2013 - CTD/DRH, de 26.11.2013, solicitando
atualização dos valores da Tabela de Pagamento da Gratifi caçãopor encargo de curso e concurso;

CONSIDERANDO o teor da Portaria n” 52, de 13 de fevereiro de 2013, que divulga o valor
do maior vencimento basico pago aos servidores da Administração Pública Federal, para eleitos de
pagamento da gratificação por encargos de curso e concurso;

CONSIDERANDO a base percentual estabelecida na Resolução n" 004/2009 - CONSAD,
que trata da gratificação por encargos de curso e concurso;

CONSIDERANDO o Parecer da Relatora, aprovado por maioria de votos, em reunião
ordinaria realizada nesta data,

RESOLVE:

APROVAR a atualização dos valores da Tabela de Pagamento da Gratificação por
encargo de curso e concurso na UFAM, em anexo.

PLENÁR|o nos coNsELHos suPERloREs DA uFAM “ABRAHAM MoYsÊs
COHEN", em Manaus, 4 de fevereiro de 2014.
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ANEXO À RESOLUÇÃO N° oo1l2o14

TABELAS DE PAGAMENTOS DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO
POR HORA TRABALHADA, INCIDENTES SOBRE O MAIOR VENCIMENTO BASICO DA

ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

a) Instrutoria em curso de formação, ou instrutoria em cursos de desenvolvimento ou
de treinamento para servidores, regularmente instituído no âmbito da administração pública federal.

. . Por Hora Trabalho Valor por HoraAtividade
Á%) Em)

Instrutoria em curso de formação de carreiras 0,50 63,49
Instrutoria em curso de desenvolvimento e 0,50 63,49
aperfeiçoamento
Instrutoria em curso de treinamento 0,3625 46,03
Tutoria em curso a distância 0,3625 46,03
Instrutoria em cursogerencial 0,50 63,49
Instrutoria em cursos de pos-graduação Stricto Sensu e 0,55 69,83
Lato Sensu. _
Instrutoria em curso de educação de jovens e adultos 0,1875 _ 23,80
Coordenação tecnica e pedmiõgica 0,3253 41,30
Elaboração de material didatico 0,3253 41,30
Elaboração de material multimídia para curso a distância 0,55 69,83
Conferencista ou palestrante em evento de capacitação 0,55 69,83 _
Orientação de monografia 0,50 63,49

b) Membros de Banca examinadora ou de comissões para exames orais. análise
curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões de provas ou para julgamento de
recursos intentados por candidatos.

Amam à R5 rf comem-comento

. . Por Hora Trabalho Valor or HoraAtrvldade
1%l

(Êfi)

Exame Oral 0,5125 65,07
Análise Curricular 0,3 38,09
Correção de prova discursiva 0,50 63,49
Elaboração de questões de provL 0,50 63,49

ilgamento de recurso 0,50 63,49 l
Prova Prática ` 0,4375 55,55 l
Análise Critica de questão deprova 0,50 63,49

iugamento de concurso de monografia 0,50 63,49
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c) Logistica de preparação e de realização de curso, concurso público ou exame
vestibular, ou similar - planejamento, coordenação, supervisão, execução, correção de provas e
secretaria.

V l h
Afi vmade Por Hora Trabalho a of por Ora

(ok)
Planejamento 0,3 38,09
Coordenação 0,3 38,09
Supervisão 0,225 28,57
Execução 0,1875 23,80

d) Aplicação, fiscalização ou supervisão de provas de exame vestibular ou similar.

. . Por Hora Valor por hora (Ria)Atmdade Trabalhada (ii/ú)
Aplicação e Fiscalização 0.1125 14.23
Fiscalização 0,225 28,57
Supervisão 0,3 38,09
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Anexo à Resolução n” 001i2014-CONSAD


