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I. Definição 

O horário especial para servidor estudante está previsto no Art. 98 da Lei 8.112/90 e 

será concedido ao servidor quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o 

da Instituição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

Será exigida a compensação de horário no órgão, respeitada a duração semanal do 

trabalho. 

A compensação do horário deve ser dentro da mesma semana em que ocorreu a ausência 

para o estudo e o horário diário não pode ultrapassar o limite de 10h diárias, que é o máximo 

que se pode prolongar a jornada do servidor (Art. 19 e 74 da Lei 8.112/90). 

 

 

II. Requisitos básicos  

a) ser estudante de Educação Básica, Nível Superior ou pós-graduação;  

b) haver incompatibilidade entre o horário escolar e o horário de trabalho;  

c) compensação de horário no órgão ou unidade de exercício, respeitada a duração 

semanal do trabalho. 

 

ATENÇÃO: O servidor solicitante não poderá exercer função de chefia, comissionada 

ou de confiança, pois não estará em dedicação integral ao serviço, em observância ao 

disposto no Ofício COGES/SRH/MP nº 80/08. 

 

 

III. Documentos necessários para compor o processo 

 

Solicitação inicial: 

 Formulário DDP 001 

 Documento que comprove a matrícula no curso; 

 Documento ou declaração do setor acadêmico, onde constem os dias e horários das aulas 

a serem cursadas; 

 Calendário letivo do curso. 

 

Solicitação de alteração ou prorrogação: 

 Formulário DDP 002 

 Documento que comprove a matrícula no curso; 

 Documento ou declaração do setor acadêmico, onde constem os dias e horários das aulas 

a serem cursadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Fluxo inicial 

 

V. Fluxo alteração ou prorrogação 

 

 

VI. Fundamentação legal 

 

 Artigo 98, da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90), alterado pela Lei nº 9.527, de 

10/12/97 (DOU 11/12/97).  

 Parecer DRH/SAF nº 161, de 28/6/91 (DOU 31/7/91).  

 Orientação Consultiva DENOR/SRH/MARE nº 5, de 15/9/97.  

 Orientação Normativa DENOR/SRH/MPOG nº 6, de 14/5/99 (DOU 17/5/99).  

 Ofício COGES/SRH/MP nº 80, de 20/06/2008.  

 Nota Técnica CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 90, de 08/05/2014.  

 Nota Técnica SEI/MP nº 1005, de 22/10/2015.  

 Nota Técnica MP nº 924, de 01/02/2016. 

 

 

 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 

 Imprime e preenche o formulário DDP 001 

 Anexa a documentação exigida 

 Encaminha para Unidade de exercício/Chefia 

imediata para abertura do processo e manifestação 

2 
Unidade de Exercício/ 

Chefia Imediata 

 Abertura do processo 

 Manifestação  

 Encaminha para ciência da Chefia hierarquicamente 

superior à Imediata 

3 

Chefia 

hierarquicamente 

superior à Imediata 

 Receber processo 

 Dar ciência 

 Encaminha para Seção de Afastamento de 

Carreira/DDP/COGEP 

4 

Seção de Afastamento 

de Carreira/ 

DDP /COGEP 

 Recebe processo 

 Confere o preenchimento do formulário e a 

documentação anexada 

 Verifica cumprimento de requisitos cumulativos 

 Procede a concessão ou não 

 Dá ciência aos interessados 

5 

Seção de Afastamento 

de Carreira/ 

DDP /COGEP 

 Acompanhamento do processo. 

 Arquiva o processo. 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 

OBS.: Não é necessário abrir novo processo. A 

alteração/renovação será juntada ao processo 

inicial. 

 Imprime e preenche o formulário DDP 002 

 Anexa a documentação exigida 

 Encaminha para Unidade de exercício/Chefia 

imediata para manifestação 

2 
Unidade de Exercício/ 

Chefia Imediata 

 Manifestação  

 Encaminha para SADC/DDP/COGEP 

3 

Seção de Afastamento 

de Carreira/ 

DDP /COGEP 

 Analisa a documentação 

 Verifica cumprimento de requisitos cumulativos 

 Procede a concessão ou não 

 Anexa formulário e documentação ao processo 

inicial 

 Acompanhamento do processo. 

 Arquiva o processo. 


