
       
 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 3, DE 17 DE JUNHO DE 2019  

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVESIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 

UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas 

pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, 

e pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 

16/10/2018, o Estatuto da Unilab, aprovado pela resolução 42/2016 e alterado pelas 

resoluções 33/2017 e 34/2017 do Conselho Universitário, Artigos 38 e 39, da Lei nº 8.112, 

de 1990, Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, Orientação Normativa SAF nº 96, de 

1991, Nota Informativa nº 11040/2018-MP, Nota Técnica nº 6926/2017-MP, no uso das 

atribuições a ele conferidas, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta Instrução de Serviço tem o objetivo de uniformizar procedimentos 

relacionados às indicações de substitutos dos servidores ocupantes de Função Gratificada, 

Cargo de Direção e Função de Coordenador de Curso, bem como estabelecer as 

orientações quanto à retribuição pecuniária resultante das substituições, da Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Instrução de Serviço aos servidores efetivos ocupantes 

dos cargos de Professor Magistério Superior e Técnico-Administrativos em Educação, 

investidos em Função Gratificada (FG), Função de Coordenador de Curso (FCC) ou 

Cargo de Direção (CD).  

Parágrafo único. Também aplicam-se as regras desta Instrução de Serviço aos servidores 

de carreira de outras instituições requisitados para Unilab e a aposentados. 

Art. 3º Entende-se afastamento, impedimento legal ou regulamentar para efeito de 

substituição, aqueles previstos na Lei nº 8.112, de 1990, conforme Ofício nº 

146/2005/COGES/SRH/MP, a seguir discriminados: 



       
I. art. 77 – férias; 

II.  art. 95 – afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme 

regulamento contido no Decreto nº 2.794, de 1998; 

III. art. 97 – ausências do serviço para doar sangue (um dia); alistamento eleitoral 

(dois dias); casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta 

ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos (oito dias 

consecutivos); 

IV. art. 102 – participação em programa de treinamento regularmente instituído, 

conforme disposto no Decreto nº 2.794, de 1998; júri e outros serviços 

obrigatórios previstos em lei; licença à gestante, à adotante e à paternidade; 

para tratamento da própria saúde; por motivo de acidente em serviço ou 

doença profissional; 

V. art. 147 – afastamento preventivo (até sessenta dias, prorrogável por igual 

período); e 

VI. art. 149 – participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por 

igual período); processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta 

dias, prorrogável por igual período). 

Parágrafo único. O titular de cargo em comissão não poderá ser substituído durante o 

período em que se afastar a sede para exercer atribuições pertinentes a esse cargo. 

Art. 4º Os atos de designação de substitutos serão praticados pela Superintendência de 

Gestão de Pessoas mediante indicação das chefias superiores aos dos titulares a serem 

substituídos ou quando a indicação for realizada pelo titular após autorização da chefia 

superior.  

§ 1º Nas Pró-Reitorias, as indicações de substitutos deverão ser entre os titulares das suas 

respectivas Coordenações, observando-se o disposto no caput, conforme art. 28, §3º, do 

Estatuto da Unilab. 

§ 2º No caso das Unidades Acadêmicas, somente haverá substituição da Direção pelo 

decano do Conselho caso coincida o período do afastamento ou impedimento legal do 

Diretor e do Vice-Diretor, observando-se o disposto no caput, segundo o art. 51, § 2º, do 

Estatuto da Unilab. 

§ 3º Aplica-se a hipótese contida no § 2º às Coordenações de Curso. 

§ 4º Para substituições da Direção do Campus fora de sede, aplica-se o disposto no caput 

enquanto inexistir regulamento que defina o critério. 

Art. 5º A justificativa da substituição da Direção e Coordenação de Curso pelo decano 

de que tratam os § 2º e § 3º, do artigo anterior, deverá estar exposta expressamente em 



       
documento próprio de acordo com a estrutura da Unidade Acadêmica (como por exemplo 

Ata do Conselho) e anexado como “documento externo” no processo eletrônico SEI. 

Art. 6º As chefias de unidade deverão fazer as indicações dos seus substitutos eventuais 

(em todos os afastamentos, impedimentos legais e regulamentares), independente de nível 

do cargo de direção ou função gratificada até 28/06/2019.  

Parágrafo único. A regra descrita no caput não se aplica às diretorias e coordenações de 

curso para os quais já tenham suas vice-diretorias e vice-coordenações de curso, 

respectivamente, já instituídas.    

Art. 7º As indicações de substitutos por período deverão ser efetivadas no máximo 05 

(cinco) dias antes do início do afastamento ou impedimento legal do titular do cargo de 

direção ou função de confiança, sob sujeição de comprometer tanto a substituição quanto 

o pagamento do substituto. 

Parágrafo único. As indicações de substitutos por período realizadas após o prazo limite 

destacado no caput serão analisados pela Divisão de Administração de Pessoal, desde que 

haja justificativa e as devidas comprovações, conforme o caso, mediante despacho anexo 

à solicitação. 

Art. 8º O servidor titular do cargo de direção, função gratificada ou função de 

coordenador de curso que não tiver o afastamento cadastrado no Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos – Web (Siapenet), independentemente da 

quantidade de dias, comprometerá o pagamento da substituição. 

§ 1º Compete à Divisão de Administração de Pessoal (DAP) averiguar o registro do 

período de afastamento do titular do cargo ou função de que trata o caput no 

Siapenet/SIAPE. 

Art. 9º Na hipótese de vacância do cargo de direção ou função gratificada, o substituto 

eventual assumirá automaticamente as funções do cargo ou função vago, desde que esteja 

legalmente designado como substituto eventual. 

§ 1º Caso o substituto esteja investido em cargo de direção ou função gratificada, poderá 

haver acúmulo com o cargo ou função substituído durante o período de 30 (trinta) dias, 

não podendo, portanto, após esse período exercer a função ou cargo de direção em que 

seja titular (a de origem), nos termos da Nota Informativa nº 11040/2018-MP. 

§ 2º Na hipótese de o servidor titular da função ou cargo de direção assumir outra função 

ou cargo de direção por mais de 30 (trinta) dias, após o 31º (trigésimo primeiro) dia seu 

substituto assumirá as funções do servidor titular até que a interinidade seja encerrada. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior se aplica ao substituto do servidor que passa a 

assumir integralmente a função ou cargo de direção interina, o chamado “efeito cascata”.  



       
 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INDICAÇÃO DE 

SUBSTITUTO 

 

Art. 10 As indicações de substitutos eventuais ou por período serão encaminhadas 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, seguindo o fluxo 

abaixo: 

Indicação de substituto eventual feita pela chefia imediata do titular do cargo ou 

função de confiança a ser substituído 

(a) O solicitante encaminha a indicação à Divisão de Administração de Pessoal 

(DAP)/SGP para análise, por meio de tipo de processo “Pessoal: 

Nomeação/Exoneração de Cargo Comissionado e Designação/Dispensa de 

Substituto” e tipo de documento “Ofício”, com as seguintes informações: 

I – Nome, matrícula, denominação e código do cargo ou função e documento legal 

de nomeação/designação do titular do cargo/função; 

II – Nome, matricula, denominação e código do cargo ou função e documento 

legal de nomeação/designação do substituto do cargo/função, se houver.  

(b)  Não havendo inconsistências, a DAP minutará portaria e encaminhará processo 

à Secretaria da SGP para numeração da portaria. 

(c) A SGP analisará a minuta e após a assinatura, remeterá processo à DAP para 

direcionamento à Assessoria de Comunicação (Assecom) para divulgação no 

Boletim de Serviços da Unilab. 

§ 1º As publicações de substitutos eventuais terão seus efeitos a partir da publicação no 

Boletim de Serviços da Unilab, salvo se houver atrasos por motivos operacionais ou 

feriados. 

§ 2º Havendo a exceção mencionada no parágrafo anterior, compete à DAP analisar, caso 

a caso, a vigência da substituição eventual. 

§ 3º O disposto nos dois parágrafos anteriores não se aplica ao Cargo de Direção haja 

vista que deve ser publicado no Diário Oficial da União. 

§ 4º A DAP poderá solicitar aos interessados quaisquer informações necessárias para 

efetivação da substituição eventual. 

 

Indicação de substituto eventual feita pelo titular do cargo ou função de confiança a 

ser substituído 



       
 

(a) O solicitante encaminhará a indicação à chefia imediata para autorização, por 

meio de tipo de processo “Pessoal: Nomeação/Exoneração de Cargo 

Comissionado e Designação/Dispensa de Substituto” e tipo de documento 

“Ofício”, com as seguintes informações: 

I – Nome, matrícula, denominação e código do cargo ou função e documento legal 

de nomeação/designação do titular do cargo/função; 

II – Nome, matricula, denominação e código do cargo ou função e documento 

legal de nomeação/designação do substituto do cargo/função, se houver; 

Observação: a autorização da chefia superior ao titular poderá ser feita por 

despacho ou marcando “Ciência” na aba superior do SEI no ícone indicado:  

(b) O processo será encaminhado à Divisão de Administração de Pessoal (DAP)/SGP 

para análise. 

(c)  Não havendo inconsistências, a DAP minutará portaria e encaminhará processo 

à Secretaria da SGP para numeração da portaria. 

(d) A SGP analisará a minuta e após a assinatura, remeterá processo à DAP para 

direcionamento à Assessoria de Comunicação (Assecom) para divulgação no 

Boletim de Serviços da Unilab. 

 § 1º As publicações eventuais terão seus efeitos a partir da publicação no Boletim de 

Serviços da Unilab, salvo se houver atrasos por motivos operacionais ou feriados. 

§ 2º Havendo a exceção mencionada no parágrafo anterior, compete à DAP analisar, caso 

a caso, a vigência da substituição eventual. 

§ 3º O disposto nos dois parágrafos anteriores não se aplica ao Cargo de Direção haja 

vista que deve ser publicado no Diário Oficial da União. 

§ 4º A DAP poderá solicitar aos interessados quaisquer informações necessárias para 

efetivação da substituição eventual. 

 

Indicação de substituto por período feita pela chefia imediata do titular do cargo ou 

função de confiança a ser substituído 

 

(a) O solicitante encaminha a indicação à Divisão de Administração de Pessoal 

(DAP)/SGP para análise, por meio de tipo de processo “Pessoal: 

Nomeação/Exoneração de Cargo Comissionado e Designação/Dispensa de 

Substituto” e tipo de documento “Ofício”, com as seguintes informações: 



       
I – Nome, matrícula, denominação e código do cargo ou função e documento legal 

de nomeação/designação do titular do cargo/função; 

II – Nome, matricula, denominação e código do cargo ou função e documento 

legal de nomeação/designação do substituto do cargo/função, se houver; e 

III – Motivo e período de substituição.   

(b)  Não havendo inconsistências, a DAP minutará portaria e encaminhará processo 

à Secretaria da SGP para numeração da portaria. 

(c) A SGP analisará a minuta e após a assinatura, remeterá processo à DAP para 

direcionamento à Assessoria de Comunicação (Assecom) para divulgação no 

Boletim de Serviços da Unilab. 

§ 1º As publicações eventuais terão seus efeitos a partir da publicação no Boletim de 

Serviços da Unilab, salvo se houver atrasos por motivos operacionais ou feriados. 

§ 2º Havendo a exceção mencionada no parágrafo anterior, compete à DAP analisar, caso 

a caso, a vigência da substituição eventual. 

§ 3º A DAP poderá solicitar aos interessados quaisquer informações necessárias para 

efetivação da substituição eventual. 

§ 4º Na substituição para participação de curso, ao término do evento, o titular substituído 

deverá anexar o documento comprobatório no processo de substituição no prazo de 08 

(oito) dias, a partir do término do evento, sob sujeição de não pagamento da substituição.  

 

Indicação de substituto por período feita pelo titular do cargo ou função de 

confiança a ser substituído 

 

(a) O solicitante encaminhará a indicação à chefia imediata para autorização, por 

meio de tipo de processo “Pessoal: Nomeação/Exoneração de Cargo 

Comissionado e Designação/Dispensa de Substituto” e tipo de documento 

“Ofício”, com as seguintes informações: 

I – Nome, matrícula, denominação e código do cargo ou função e documento legal 

de nomeação/designação do titular do cargo/função; 

II – Nome, matricula, denominação e código do cargo ou função e documento 

legal de nomeação/designação do substituto do cargo/função, se houver; e 

III – Motivo e período de substituição.   

Observação: a autorização da chefia superior ao titular poderá ser feita por 

despacho ou marcando “Ciência” na aba superior do SEI no ícone indicado:  



       
(b) O processo será encaminhado à Divisão de Administração de Pessoal (DAP)/SGP 

para análise. 

(c)  Não havendo inconsistências, a DAP minutará portaria e encaminhará processo 

à Secretaria da SGP para numeração da portaria. 

(d) A SGP analisará a minuta e após a assinatura, remeterá processo à DAP para 

direcionamento à Assessoria de Comunicação (Assecom) para divulgação no 

Boletim de Serviços da Unilab. 

 § 1º As publicações eventuais terão seus efeitos a partir da publicação no Boletim de 

Serviços da Unilab, salvo se houver atrasos por motivos operacionais ou feriados. 

§ 2º Havendo a exceção mencionada no parágrafo anterior, compete à DAP analisar, caso 

a caso, a vigência da substituição eventual. 

§ 3º A DAP poderá solicitar aos interessados quaisquer informações necessárias para 

efetivação da substituição eventual. 

§ 4º Na substituição para participação de curso, ao término do evento, o titular substituído 

deverá anexar o documento comprobatório no processo de substituição no prazo de 08 

(oito) dias, a partir do término do evento, sob sujeição de não pagamento da substituição.  

 

CAPÍTULO III 

PAGAMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 11 O servidor perceberá retribuição pecuniária pelo exercício de substituição de 

titular de cargo de direção ou função gratificada nas hipóteses elencadas no art. 3º, desta 

Instrução de Serviço. 

Art. 12 São consideradas como afastamentos ou licenças, para fins de pagamento de 

substituição, as ausências que impossibilitam o comparecimento do servidor público ao 

seu posto de trabalho para o cumprimento da sua jornada de trabalho. Assim, não há o 

que falar em pagamento de substituição por períodos parciais. 

Art. 13 Não serão pagas as eventuais substituições para as quais inexistam documento 

legal anterior ao período de substituição. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, entende-se por documento legal o Estatuto e o 

Regimento Geral da Unilab, o regimento interno da unidade aprovado pelo Conselho 

Universitário ou órgão competente ou portaria de designação de substituto. 

§ 2º Em nenhuma hipótese haverá pagamento retroativo de substituição por falta de 

documento legal de substituto. 



       
Art. 14 Os requerimentos de pagamento de substituição do respectivo mês deverão ser 

entregues até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à Seção de Gerenciamento da 

Folha de Pagamento, sob sujeição de pagamento somente na folha de pagamento 

posterior. 

Parágrafo único. Somente serão pagas as substituições feitas por técnico-administrativos 

se suas frequências tiverem sido entregues no prazo disposto no caput. 

Art. 15 O afastamento ou licença do titular que não estiver cadastrado no 

Siapenet/SIAPE/Siass ou entregue no Setor de Perícia/DSSQVT/SGP no período 

definido no artigo anterior, impossibilitará o pagamento de substituição. 

Parágrafo único. Caso não haja comprovação do afastamento ou licença do titular, não 

poderá haver pagamento da substituição. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PAGAMENTO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 16 O requerimento de pagamento de substituição deverá ser solicitado pelo 

substituto, devendo ser encaminhado via SEI para Seção de Gerenciamento da Folha de 

Pagamento (SEPAG), por tipo de processo: “Pessoal: Pagamento por Substituição” e 

tipo de documento: “Pessoal: Pagamento por Substituição”. 

Parágrafo único. Ao final do preenchimento das informações, o requerimento deverá ser 

assinado pelo substituto e pelo titular. Neste também podendo ser aceita a opção 

“Ciência”, pelo ícone:   

Art. 17 A Seção de Gerenciamento da Folha de Pagamento verificará o procedimento 

constante no art 15, deste normativo. 

§ 1º Verificada a ausência de registro do afastamento ou licença do titular no respectivo 

sistema, a Sepag retornará processo à origem para providências necessárias. 

§ 2º Caso o registro de que trata o parágrafo anterior não seja efetuado em tempo hábil e 

o processo remetido à Sepag até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, o pagamento 

ocorrerá somente na folha de pagamento posterior. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



       
Art. 18 No caso de período de substituição que recair entre dois meses, será lançado na 

folha de pagamento subsequente até o derradeiro dia do primeiro mês, sendo o restante 

dos dias de substituição do mês seguinte pagos na folha posterior. Vide exemplo a seguir: 

Período de substituição – 20/05 a 10/06. 

Pagamento referente ao mês de maio na folha de junho: 20 a 31/05.  

Pagamento referente ao mês de junho na folha de julho: 1º a 10/06. 

Art. 19 Os casos omissos a esta Instrução de Serviço serão esclarecidos pela 

Superintendência de Gestão de Pessoas, através do e-mail: sgp@unilab.edu.br ou 

telefone: (85) 3332 1136. 

Art. 20 Em nenhuma hipótese será aceito formulário físico. 

Art. 26 Esta Instrução de Serviço entre em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
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