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Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

ReitoriaReitoria

DIRETORIA EXECUTIVA DO GABINETEDIRETORIA EXECUTIVA DO GABINETE

OFÍCIO 114/2021 - GAB-RET/RET/IFSP

São Paulo, 28 de junho de 2021   

À Procuradoria Federal junto ao IFSP ,  

 

Assunto: Dúvida quanto a possibilidade de professores substitutos participarem da Comissão da Estatuinte.  Assunto: Dúvida quanto a possibilidade de professores substitutos participarem da Comissão da Estatuinte.  

 

Senhor Procurador, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, transmitir dúvida suscitada pela Comissão  Central da Estatuinte a respeito da
possibilidade de professor substituto participar da Comissão da Estatuinte. 

Anexo documentos enviados pela comissão: 

Portaria n° 2345/2021 

Lei n° 8.745/1993

Modelo de contrato de substituto 

               

Atenciosamente,

Silmário Batista dos Santos

Reitor 
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Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Documento 199555

CONTRATO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO E O(A) CONTRATADO (A) ABAIXO IDENTIFICADO(A),
MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, com sede à Rua Pedro Vicente, 625
– Canindé – São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0001-65, neste ato, por delegação de
competência outorgada pela Portaria nº 3.790, de 23 de novembro de 2018, representado pelo(a) Diretor(a) Geral
do Câmpus Reitoria, Silmario Ba sta dos Santos, brasileiro(a), estado civil, servidor( a ) público( a ) federal,
portador(a) do RG nº 00.000.000-0 e CPF nº 000.000.000-00, doravante denominado(a) CONTRATANTE,  e de
outro lado, Nome do(a) Professor(a), brasileiro(a), estado civil, professor(a), portador(a) do RG nº 00.000.000-0 e
CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado ( a ) à Endereço do(a) Professor(a), doravante denominado(a)
CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato que se regerá pela Lei nº 8.745/93 e suas respec vas
alterações, legislação complementar e pelas cláusulas e condições seguintes:

 

Cláusula Primeira: do ObjetoCláusula Primeira: do Objeto

A presente contratação tem como objeto a prestação de serviços discriminados na solicitação inicial, o qual se
constitui em parte integrante do Processo SUAP nº 00000.000000.0000/00.

Parágrafo único. A prestação dos serviços obedecerá ao es pulado neste Contrato, bem como às disposições dos
documentos adiante enumerados, constantes do Processo mencionado no caput, e que independente de
transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato o Edital do Processo Sele vo Simplificado do
Edital nº 000, de 0 0 de mês de 0000, publicado no Diário Oficial da União em  0 0 d e m ê s d e 0000, cuja
homologação se deu pelo Edital nº 000, de 00 de mês de 0000;

 

Cláusula Segunda: das Obrigações do ContratanteCláusula Segunda: das Obrigações do Contratante

O CONTRATANTE obriga-se a remunerar mensalmente o (a) CONTRATADO (A) segundo a tabela vigente de
vencimento básico correspondente à Classe D-I, Nível 1, do Quadro Permanente do CONTRATANTE, com
Retribuição por Titulação referente a [Especificar a Titulação, se houver],[Especificar a Titulação, se houver],  conforme apresentado no ato da
contratação, em regime de 20/40 (vinte/quarenta)20/40 (vinte/quarenta) horas semanais.

 

Cláusula Terceira: das Obrigações doCláusula Terceira: das Obrigações do(a)(a) Contratado Contratado(a)(a)

O(A) CONTRATADO(A) obriga-se, de acordo com a necessidade do câmpus a:

I - Ministrar aulas para a área de [Especificar][Especificar], conforme o horário que lhe for atribuído;



II - Atender alunos em plantão;

III - Elaborar e submeter pedidos de patentes, registro de software, desenho industrial ou projeto piloto;

IV - Elaborar ou traduzir livros, capítulos de livros, cartilhas, boletins e manuais técnicos;

V - Elaborar, individual ou coletivamente, planos de ensino e planos de aula;

VI - Elaborar, submeter ou emitir parecer de projetos, com ou sem fomento, para editais internos ou externos;

VII - Organizar e/ou acompanhar alunos em viagens ou visitas técnicas ou culturais;

VIII - Orientar ou coorientar trabalhos de conclusão de curso ou programas ou projetos;

IX - Participar de banca de avaliação de trabalhos de conclusão de curso ou equivalente;

X - Participar de comitês e/ou comissões que envolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão;

XI - Participar de equipe editorial e/ou avaliar artigos de periódico acadêmico, científico ou cultural;

XII - Participar de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq;

XIII - Participar de programa de aproximação entre escola e empresa ou instituição;

XIV - Par cipar de programas ou projetos de ensino ou pesquisa ou extensão ou a vidades para a popularização
da ciência e tecnologia;

XV - Participar de reuniões pedagógicas, de área e/ou de curso;

XVI - Planejar, organizar e lecionar, nas modalidades presencial ou a distância, teóricas ou prá cas, nos níveis de
ensino designados;

XVII - Preparar e disponibilizar, individual ou cole vamente, aulas, ambientes didá cos e materiais de ensino, quer
seja em aulas presencias, quer seja em aulas à distância; produzir e/ou corrigir, individual ou cole vamente,
instrumentos de avaliação;

XVIII - Registrar informações acadêmicas, como frequência, conceitos ou notas e, Diário de Classe;

XIX – A complementação da carga horária do professor subs tuto, após definida a carga horária de regência de
aulas, organização do ensino e reuniões, devem ser preenchidas em sua totalidade com a vidades previstas na
Portaria nº 2345/2021-IFSP e suas atualizações, salvo na existência de Projeto Ins tucional aprovado pela Direção
do Campus;

XX – Produzir e disponibilizar material didá co e aulas, inclusive em formato de vídeo nas plataformas oficiais
adotadas pelo IFSP, QUANDO SOLICITADO PELO COORDENADOR DO CURSO OU OUTRA AUTORIDADE SUPERIOR,
cedendo direitos de voz e imagem ao IFSP enquanto vigente o contrato;

XXI - Observar e cumprir o Calendário Escolar;

XXII - Cumprir regulamentos, normas e instruções expedidas pelo CONTRATANTE;

XXIII - Ser assíduo e pontual;

XXIV - Ao término do Contrato ou na sua rescisão antecipada, devolver ao respec vo Coordenador de
Área/Disciplina, o Diário de Classe devidamente preenchido e os materiais que lhe tiverem sido confiados.

XXV - Atuar em atividades de ensino, tais como orientar e/ou supervisionar estágios.

 

Cláusula Quarta: dos Direitos e Deveres doCláusula Quarta: dos Direitos e Deveres do (a)(a) Contratado Contratado(a)(a)

Na forma do art. 11, da Lei nº 8.745/93, aplica-se ao (à) CONTRATADO(A) o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a
80; 97; 104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e
parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a
142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112/90.

 

Cláusula Quinta: Proibição aoCláusula Quinta: Proibição ao (à)(à) Contratado Contratado(a)(a)



Na forma do art. 9º, da Lei nº 8.745/93 o (a) CONTRATADO(A) não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado(a) ou designado(a), ainda que a tulo precário ou em subs tuição, para o exercício do cargo em
comissão ou função de confiança;

III – ser novamente contratado(a), com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 5º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.784/08)

Parágrafo único. A inobservância do disposto nesta cláusula importará na rescisão do contrato nos casos dos
incisos I e II, ou na declaração de sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade
administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.

 

Cláusula Sexta: do PagamentoCláusula Sexta: do Pagamento

O pagamento dos serviços objeto deste contrato será efetuado, pela CONTRATANTE, na conta salário em nome
do(a) CONTRATADO(A).

 

Cláusula Sétima: da RescisãoCláusula Sétima: da Rescisão

Este contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações.

I – pelo término do prazo contratual;

II – por iniciativa do(a) contratado(a);

III – pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante.

§ 1º A ex nção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada com a antecedência mínima de trinta
dias.

§ 2º A ex nção do contrato, por inicia va do CONTRATANTE, decorrente de conveniência administra va,
importará no pagamento ao(à) CONTRATADO (A) de indenização correspondente à metade do que lhe caberia
referente ao restante do contrato.

 

Cláusula Oitava: da Legislação AplicávelCláusula Oitava: da Legislação Aplicável

Além das disposições estabelecidas na Lei nº 8.745/93, aplicam-se ao (à) CONTRATADO(A) as disposições do Título
IV, da Lei nº 8.112/90 que tratam do regime disciplinar de servidores públicos federais, sem prejuízo das sanções
penais previstas no art. 168, § 1º, inciso III, e art. 312, do Código Penal Brasileiro, especialmente na hipótese de
descumprimento do inciso IX da cláusula terceira deste Contrato e as previstas no art. 323 do mesmo Código, na
hipótese de abandono de função.

 

Cláusula Nona: da VigênciaCláusula Nona: da Vigência

O Contrato, na forma estabelecida pelo art. 4º, da Lei nº 8.745/93, terá vigência no período de 00 00 dede mês  mês dede 0000 0000
a 0 0 0 0 dede mês  mês dede 0000 0000, prorrogável, por conveniência da CONTRATANTE, mediante assinatura de Termo de
Aditamento.

 

Cláusula Décima: do Local de TrabalhoCláusula Décima: do Local de Trabalho

O(A) CONTRATADO (A) prestará serviços no CâmpusCâmpus Reitoria, localizado à Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, SÃO
PAULO / SP, CEP 01109-010.

 

Cláusula Décima Primeira: DA CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ Cláusula Décima Primeira: DA CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 



O(A) CONTRATADO (A) autoriza o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo a u lizar,
divulgar e dispor, na íntegra ou em partes, para o devido alcance das finalidades expostas no presente contrato, a
imagem (fotografia e vídeo) e som de voz, sem que tal fato implique em ônus maiores para a administração.

 

Cláusula Décima SEGUNDA: do ForoCláusula Décima SEGUNDA: do Foro

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Foro da Justiça Federal da Cidade de
São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, é lavrado o presente Contrato, em duas vias de igual teor, necessárias
para sua aprovação e execução, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo nomeadas.

 

Reitoria, 28 de junho de 2021.

 

Nome do(a) Professor(a) Substituto(a)

Contratado(a)

 

Silmario Batista dos Santos

Contratante

 

Nome da Testemunha - CGP/Reitoria/IFSP

Testemunha

 

Nome da Testemunha - CAP/DGP/PRD/Reitoria/IFSP

Testemunha
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
REITORIA

PORTARIA Nº 2345/IFSP, DE 7 DE ABRIL DE 2021

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto de 5 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 6 de abril de
2017,  seção  2,  página  1,  considerando  a  necessidade  de  regulamentação  das
atividades  de  ensino,  pesquisa,  inovação  e  extensão,  previstas  no  Art.  17  da
Resolução n° 121 de 08 de dezembro de 2015, que referendou a Resolução n° 109
de 04 de novembro de 2015;

Considerando as demandas observadas pela CEAD junto à comunidade em relação a
projetos, fluxo e atividades;
 
Considerando as adequações pontuais de redação para maior clareza., e o que
consta no Processo nº 23305.004235.2021-84,

RESOLVE

Art. 1º. Revogar a Portaria nº 4658 de 19 de dezembro de 2019, de
modo  que  a  regulamentação  das  atividades  de  ensino,  pesquisa,  inovação  e
extensão, previstas no Art. 17 da Resolução n° 121 de 08 de dezembro de 2015,
passa a vigorar conforme esta portaria.

                   Art. 2º. As atividades de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão,
previstas no Art. 17 da Resolução n° 121, são aquelas listadas nos Anexos I e II.
 
                   Art. 3º. Os projetos de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão, devem ser
submetidos na forma de propostas, para aprovação em edital, programa ou atividade
regulamentada pela reitoria.
 



Criado no SIPPAG, Impresso em: quarta, 07 de abril de 2021 as 17:06. Página 2 de 3.

§1. Os editais previstos no caput deste artigo podem ser publicados por entidades
externas ao IFSP, pelas pró-reitorias ou pelas coordenadorias/diretorias gerais de
cada câmpus.
 
§2. O IFSP, por meio de suas pró-reitorias de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inova,
buscará publicar pelo menos um edital por ano de cada Pró-reitoria e Agência de
Inovação, preferencialmente em fluxo contínuo de inscrições.
 
§3. As propostas deverão conter, pelo menos, as seguintes informações: título,
descrição, público-alvo, participantes, data de início, data final, resultados
esperados por semestre, resultados esperados ao término do projeto e carga horária
semanal prevista para cada participante, respeitando os modelos específicos em
cada edital.
 
§4. O IFSP deve garantir meios para a divulgação dos projetos desenvolvidos e seus
resultados/objetivos alcançados.
 
                   Art. 4º. As atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação devem
estar previstas no Plano Individual de Trabalho Docente (PIT) e, quando forem
projetos, devem conter minimamente o nome do Projeto aprovado/submetido em
edital.
 
                   Art. 5º. As atividades previstas nos Anexos I e II poderão ser revistas
anualmente, ou conforme demanda mapeada pela CEAD após avaliação da reitoria.
 
                   Art. 6º. As atividades e respectivas cargas horárias passam a ter
obrigatoriedade a partir do primeiro semestre de 2021.
 
                   Art. 7º. As PITs entregues anteriormente à publicação desta portaria,
conforme calendário dos câmpus, não precisam ser revistas, sendo que a nova
redação dada por esta portaria apenas esclarece pontos de dúvida e acrescenta
atividades. As possíveis diferenças podem ser tratadas no Relatório Individual de
Trabalho docente (RIT).
 
                   Art. 8º. Documentos elaborados pelos câmpus, com vistas a normatizar
limites de carga horária para atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação
perdem validade, sendo tais limites estabelecidos por esta portaria.
 
                   Art. 9º. Os casos omissos serão apreciados pela reitoria e respectivas
pró-reitorias finalísticas.
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Institucional, limite de horas semanais e comprovantes esperados
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ANEXO I da Portaria IFSP nº 2345 de 07 de abril de 2021 

Atividades de Apoio ao Ensino e Representação Institucional, limite de horas semanais e comprovantes esperados 

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Orientações 

Trabalho de final de curso de 

graduação ou educação básica 

Coordenação até 1h/curso até 2h Portaria de designação 

Orientação até 2h/trabalho até 10h Declaração de orientação, ou ata de defesa 

Atividades complementares (AC) ou Teórico-práticas de 

aprofundamento (ATPA), conforme previstas no PPC 

(Antiga AACC) 

-- até 4h Declaração da Coordenação do curso 

Projeto integrador 

(Se a orientação não for 

vinculada ao professor que 

ministra a disciplina) 

Coordenação até 1h/curso até 2h Portaria de designação 

Orientação até 2h/projeto até 10h Declaração de orientação, ou ata de defesa 

Co-orientação até 1h/projeto até 3h 
Termo de Aceite de Orientação assinado pelo 

orientador e orientados ou Certificado de Defesa 

Bolsa Discente (projetos de monitoria inclusive) até 4h/projeto até 8h Declaração emitida pelo Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP), pela 

Coordenação de curso ou pela Coordenadoria de 

Extensão 

Estágio supervisionado (Licenciaturas) até 1h/aluno até 21h 

Estágio supervisionado (Demais cursos) até 1h/aluno até 21h 

Reuniões 

Colegiado de curso 
Presidente e Membro até 2h/colegiado 

até 6h Cópia da portaria de nomeação 

Apenas Membro até 1h/colegiado 

Núcleo Docente Estruturante 
Presidente e Membro até 2h/núcleo 

Apenas Membro até 1h/núcleo 

Comissões de Estruturação e 

Implementação de Curso 

(CEIC) 

Presidente e Membro até 2h/comissão 

Apenas Membro até 1h/comissão 

Outras 

atividades 

de apoio ao 

ensino 

Atendimento ao aluno 
Mínimo de 1 

hora 
Até 6h Indicação no PIT 

Recuperação paralela (por componente curricular da 

educação básica) 

até 1h por 

componente 
até 6h 

Declaração da Coordenação de curso, 

Coordenadoria Sociopedagógica ou Projeto de 

Recuperação Paralela aprovado 

Plantão semanal para eventuais substituições --- Até 4h 
Anuência do Diretor Geral, ou Diretor Adjunto 

Educacional ou Coordenador do Curso 



 

Atividades relacionadas com cursos e/ou projetos de EAD -- -- 

A carga horária semanal e comprovantes devem 

ser definidos no projeto ou por regulamentação 

específica do Centro de Referência em EaD ou 

setor equivalente da reitoria. 

Atividade para estudantes com deficiência -- 

De acordo 

com 

indicação do 

NAPNE ou 
Coordenador 

do Curso 

Declaração do NAPNE ou Coordenador do curso 

Curso de nivelamento ou reforço (incluindo preparação das 

aulas) 
até 4h/curso até 4h Declaração da Coordenação de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO II da Portaria IFSP nº 2345 de 07 de abril de 2021. 

Atividades de Pesquisa e Inovação, Extensão e Representação Institucional, limite de horas semanais e comprovantes esperados 

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Orientação 

Pós-graduação lato sensu Orientação até 4h/trabalho até 12h Termo de Aceite de Orientação assinado 

pelo orientador e orientados ou 

Certificado de Defesa ou Declaração da 

Coordenação do curso 

Pós-graduação stricto sensu 
Orientação até 8h/trabalho até 12h 

Co-orientação até 4h/trabalho até 8h 

Iniciação científica ou tecnológica Orientação até 4h/trabalho até 17h 

Avaliação 

Projeto de ensino, pesquisa, inovação ou extensão até 1h/por projeto até 3h 
Declaração ou documento da entidade ou 

órgão para o qual o projeto foi submetido 

Artigo submetido para periódico até 1h/artigo até 3h Declaração ou documento do coordenador 

do congresso, ou do editor do periódico Artigo submetido para congresso até 1h/artigo até 3h 

Participação em 

banca 

Trabalho final de curso de graduação ou ensino médio até 1h/banca 

até 4h 
Ata de defesa, ou declaração de 

participação 

Pós-graduação lato sensu até 1h/banca 

Pós-graduação stricto sensu até 2h/banca 

Processo seletivo simplificado até 0,5h/banca 

Publicação 

/Redação 

Livro original como autor (com ISBN) até 8h/livro 

até 8h 

Cópia da publicação, ou declaração de 

aceite para publicação ou Declaração do 

próprio autor da fase que se encontra a 

obra, cronograma anexado e anuência do 

diretor do câmpus. 

Livro original como organizador (com ISBN) até 4h/livro 

Tradução de livro (com ISBN) até 4h/livro 

Capítulo de livro (com ISBN) até 3h/capítulo 

Cópia da publicação, ou declaração de 

aceite para publicação. Considera-se aqui 

capítulos novos não oriundos de artigos 

científicos já publicados em periódicos. 

Artigo científico completo publicado em periódico ou anais de 

evento com Qualis A 
até 6h/artigo 

até 12h 

Cópia da publicação, ou declaração de 

aceite para publicação ou declaração de 

submissão Artigo científico completo publicado em periódico ou anais de 

evento – Estrato Qualis B 
até 3h/artigo 



 

 

 

 

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Conselhos, Comitês e 

Núcleos do Campus e  

Institucionais 

Conselho superior 

Conforme portaria 

de designação ou 

regulamentação 

específica, 

indicando a carga 

horária do 

presidente e 

demais 

participantes 

até 8h 

Cópia da portaria de designação 

Cead 

CONEN 

CONPIP 

CONEX 

Comitê de ética em pesquisa 

CONCAM 

Outro conselho, comitê ou núcleo institucional ou de campus 

CPA até 10h 

CPPD até 21h 

 

Resumo simples ou expandido, em anais de eventos até 1h/resumo 

Artigo em revistas de divulgação científica ou tecnológica até 2h/artigo  

Artigo em periódicos diversos ou sem Qualis  

(jornais, outros que não sejam revista) 
até 1h/artigo 

Conselhos, 

Comitês, Núcleos 

Externos 

Corpo editorial de publicação 

científica com Qualis A 

Editor-chefe --- até 8h 
Cópia da publicação contendo o corpo 

editorial e o editor chefe 

Membro --- até 3h 
Cópia da publicação contendo o corpo 

editorial ou declaração do Editor-chefe 

Corpo editorial de publicação 

científica com Qualis B 

Editor-chefe --- até 4h 
Cópia da publicação contendo o corpo 

editorial e o editor chefe 

Membro --- até 1h 
Cópia da publicação contendo o corpo 

editorial ou declaração do Editor-chefe 

Conselho de classe profissional até 1h/conselho até 4h Declaração do Conselho de classe 

Outro conselho, comitê ou núcleo até 1h/conselho até 4h 
Declaração emitida pelo conselho, comitê 

ou núcleo 

Coordenação sindical -- até 21h Declaração do Sindicato 



 

 

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Elaboração 

Elaboração de projeto cooperativo com instituições públicas 

e privadas com contrapartida financeira (PROCIM, 

EMBRAPII, Edital de Inovação...) 

até 8h/projeto Até 8h 
Publicação no DO (União, Estado ou 

Municipal) do extrato do acordo celebrado 

mais a relação da equipe que consta do 

plano de trabalho ou relatório do 

andamento da cooperação 
Elaboração de projeto cooperativo com instituições públicas 

e privadas sem contrapartida financeira 
até 4h/projeto Até 8h 

Projeto ensino, pesquisa, inovação e extensão até 4h/projeto até 8h Comprovante de submissão 

Pedido de proteção intelectual aprovado pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica e em andamento 
até 8h/pedido até 16h 

Declaração do Núcleo de Inovação 

Tecnológica 

Programa e Projeto de 

ensino, pesquisa e 

inovação e extensão 

com edital interno do 

IFSP 

Coordenação de programa com dois ou mais projetos Até 8h/programa 

até 21h 

Relatório parcial ou final do 

programa/projeto, ou declaração emitida 

pela pró-reitoria responsável pela 

aprovação do programa ou projeto, 

declaração da diretoria adjunta educacional 

para projeto de ensino ou declaração da 

coordenadoria de pesquisa ou extensão 

quando projeto for dessas naturezas ou 

resultado ou portaria do aceite do edital 

Coordenação de projeto  Até 8h/projeto 

Membro de equipe de projeto Até 4h/projeto 

Orientador  
1h para cada 10 

alunos 

Programa e Projeto de 

ensino pesquisa e 

inovação e extensão 

com edital externo ao 

IFSP 

Coordenação de programa com dois ou mais projetos Limite do edital 

ou conforme 

plano de trabalho 

do programa ou 

projeto 

até 21h 

Relatório parcial ou final do 

programa/projeto, ou plano de trabalho 

aprovado e extrato do DOU. 
Coordenação de projeto  

Orientador / membro de equipe de projeto 

Grupo de Pesquisa 

CNPQ 
Liderança e/ou participação até 2h/grupo até 3h 

Cópia do registro do grupo na PRP e/ou 

diretório de grupos de pesquisa do CNPq 



 

Empresa Júnior 

Coordenador até 8h/empresa até 8h 

Identificador do processo no Sistema 

Unificado de Administração Pública 

(SUAP) ou declaração da Coordenadoria 

de Extensão do campus ou Portaria da 

Direção do Campus 

Orientador até 4h/projeto até 4h 

Contrato assinado 

          

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Programas de 

incubação de 

empreendimentos de 

base tecnológica ou 

social 

Presidência do Comitê Gestor do Núcleo Incubador (CGNI) 16h até 16h Portaria do reitor 

Demais participantes do Comitê Gestor do Núcleo Incubador 4h até 4h Portaria do reitor 

Orientação de Projeto 4h até 12h Declaração do Presidente da CGNI 

Gestão 

Coordenador de Curso (Sem gratificação) -- Até 21h 
Cópia da portaria de designação pela 

direção do campus 

FCC -- Até 21h 

Cópia da portaria de designação 

FG-1, FG-2 e FG-4 -- Até 40h 

CD-3 e CD-4 -- Até 40h 

Projeto Institucional -- 

Conforme 

portaria de 

designação 

PIBID e Residência 

Pedagógica 

Coordenador até 12h/programa Até 12h Declaração do Coordenador Institucional 

ou Portaria de Designação 

Colaborador Até 6h/programa Até 12h Declaração do Coordenador Local 

CNPq Bolsista Produtividade Limite do edital Até 21h Declaração do CNPq 

INOVA Prospecção de Projetos de Pesquisa, Inovação e Extensão -- até 8h Portaria da direção geral do campus 

Administração 

Fiscal de contrato Até 2h/Contrato Até 6h 

Portaria de designação Fiscal de contrato com prestadores de serviço Até 6h/Contrato Até 6h 

Comissão de Inventário ou outras -- Até 10h 



 

 

 

 

Grupo Sub_grupo 
Limite de Carga Horária 

Comprovação 
Por atividade SEMANAL 

Outras atividades 

Olimpíada e/ou Competição de 

Conhecimento 

Coordenação -- até 2h 
Impressão da lista de coordenadores da 

página oficial da olimpíada ou competição 

ou declaração da instituição  

Apoio -- até 1h 
Declaração da coordenação da olimpíada 

ou competição 

Orientação de equipe ou 

grupos de alunos (não 

inferior a 4) 

até 4h por equipe Até 6h 
Comprovante de participação da equipe na 

competição 

Eventos (Ensino, Pesquisa e 

Extensão) 

Organização/Coordenação até 4h/evento até 8h 
Declaração da coordenação de extensão 

ou pesquisa ou Portaria de Designação ou 

Declaração da Diretoria Adjunta 

educacional acompanhados de lista de 

presença nas reuniões 
Participação até 2h evento até 4h 

Visita Técnica (Ensino, Pesquisa e 

extensão) 

Coordenador até 2h/visita até 4h Comprovante da empresa ou declaração 

do coordenador de curso ou declaração da 

coordenadoria de extensão Apoio até 1h/Visita até 2h 

PET Programa de educação tutorial 
Tutor Limite previsto no 

Edital do 

Programa 

até 17h 

Cópia do relatório anual enviado via 

SIGPET (Portaria MEC Nº 976 de 

27//07/2010 alterada pela Portaria MEC nº 

343 de 24/04/2013. Colaborador 



Documento Digitalizado Público

PORTARIA 2345_2021

Assunto: PORTARIA 2345_2021

Assinado por: Silmario Santos

Tipo do Documento: Portaria

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Silmario Batista dos Santos, REITOR - CD1 - RET , em 28/06/2021 15:32:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/06/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

708933

cf81b6e7ae

Cópia de documento digital impresso por Antonio Moraes (1817062) em 29/09/2021 22:48.

Página 1 de 1



28/06/2021 L8745consol

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8745cons.htm 1/15

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993.

Texto compilado

(Vide ADIN 2380, de 2000) 
(Vide Decreto nº 1.590, de 1995)
(Vide Decreto nº 3.048, de 1999)
(Vide Decreto nº 4.748, de 2003)

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração
Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado,
nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;
II - assistência a emergências em saúde pública;            (Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010).

II - assistência a emergências em saúde pública;          (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

III - realização de recenseamentos;

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;         (Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

VI - atividades especiais nas organizações das Forças Armadas para atender a área industrial ou a encargos
temporários de obras e serviços de engenharia.

VI - atividades:         (Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de
obras e serviços de engenharia;            (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).          (Vide Medida Provisória nº 341, de
2006).

a) para atender a projetos temporários na área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de
engenharia;           (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de
obras e serviços de engenharia;            (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).          (Vide Medida Provisória nº 341, de
2006).

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela FUNAI;                  (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).
b) de identificação e demarcação territorial;                    (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

b) de identificação e demarcação territorial;                    (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;                    
(Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).                  (Revogado pela Lei nº 10.667, de 2003)

d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas;               (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).               (Vide
Medida Provisória nº 341, de 2006).       (Prorrogação de prazo).               (Prorrogação de prazo pela Lei nº 11.784, de
2008

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob
responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações - CEPESC;        
(Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).
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f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem
animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;                   (Incluído pela Lei nº 9.849, de
1999).                      (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).

g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do Sistema de Proteção
da Amazônia - SIPAM.             (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados
mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou
entidade pública.          (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)           (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).

h) no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados por meio de acordos
internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou à entidade pública;      
(Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados
mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou
entidade pública.          (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)           (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).

i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas
para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser
atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei nº 8.112, 11 de dezembro de 1990;                   (Incluído pela Medida
Provisória nº 431, de 2008).                     (Vide Decreto nº 6.479, de 2008)

i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas
para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser
atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;                (Incluído pela Lei nº
11.784, de 2008)                  (Vide Medida Provisória nº 878, de 2019)

i) necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações
existentes ou aquelas decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas por
meio da aplicação do disposto no art. 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;       (Redação dada pela
Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas
para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser
atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;                (Incluído pela Lei nº
11.784, de 2008)                  (Vide Medida Provisória nº 878, de 2019)     (Vide Medida Provisória nº 933, de 2020)

j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho,
não alcançadas pela alínea “i” e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;           
(Incluído pela Medida Provisória nº 431, de 2008).         (Vide Decreto nº 6.479, de 2008)

j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho,
não alcançadas pela alínea i e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;         
  (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

j) de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo
disposto na alínea “i” e que caracterizem demanda temporária;           (Redação dada pela Medida Provisória nº 922,
de 2020)        (Vigência encerrada)

j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho,
não alcançadas pela alínea i e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;         
  (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)               (Vide Medida Provisória nº 933, de 2020)

l) didático-pedagógicas em escolas de governo; e                    (Incluído pela Medida Provisória nº 431, de
2008).                  (Vide Decreto nº 6.479, de 2008)

l) didático-pedagógicas em escolas de governo; e             (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

m) de assistência à saúde junto a comunidades indígenas; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 431, de
2008).

m) de assistência à saúde para comunidades indígenas; e                   (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

n) que tenham o objetivo de atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à
construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais;           (Incluído pela Medida
Provisória nº 885, de 2019)

n) com o objetivo de atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à
construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais;         (Incluído pela Lei nº
13.886, de 2019)

o) de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, no âmbito de projetos com prazo determinado, com
admissão de pesquisador ou de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou superior,
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nacional ou estrangeiro;           (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
p) necessárias à redução de passivos processuais ou de volume de trabalho acumulado, que não possam ser

atendidas por meio da aplicação do disposto no art. 74 da Lei nº 8.112, de 1990;       (Incluída pela Medida Provisória
nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

q) que se tornarão obsoletas no curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social,
econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que
trata esta Lei; e       (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

r) preventivas temporárias com objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam
ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública;      
(Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou
tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à
inovação.                (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

VIII - admissão de pesquisador, nacional ou estrangeiro, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em
instituição destinada à pesquisa; e                      (Incluído pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

VIII - admissão de pesquisador, nacional ou estrangeiro, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em
instituição destinada à pesquisa; e                      (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

VIII - admissão de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou de
tecnólogo, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à
pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação;                     (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)

IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da
existência de emergência ambiental na região específica.                      (Incluído pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da
existência de emergência ambiental na região específica.                    (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

X - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino,
respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e
da Educação.                     (Incluído pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

X - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino,
respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e
da Educação.            (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)        (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de
aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde - SUS, mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.                      (Incluído pela
Medida Provisória nº 621, de 2013).

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de
aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.                   (Incluído pela Lei nº
12.871, de 2013)

XI - contratação de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de
aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde, por meio da integração ensino-serviço, observados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Economia, da Saúde e da Educação;           (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de
aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.                   (Incluído pela Lei nº
12.871, de 2013)

XII - admissão de profissional de nível superior especializado para atendimento a pessoas com deficiência, nos
termos da legislação, matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior nas
instituições federais de ensino, em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do
Ministério da Educação.            (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

XIII - assistência a situações de emergência humanitária que ocasionem aumento súbito do ingresso de
estrangeiros no País.       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
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§ 1º A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de
docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação
e afastamento ou licença de concessão obrigatória.                      (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

§ 1o  A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá ocorrer para suprir a falta de
professor efetivo em razão de:                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

I - vacância do cargo;                  (Incluído pela Medida Provisória nº 525, de 2011)
II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou                         (Incluído pela Medida Provisória nº 525, de

2011)
III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus.                     

(Incluído pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá ocorrer para suprir a falta de
professor efetivo em razão de:                      (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

I - vacância do cargo;                            (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou                              (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vicereitor, pró-reitor e diretor de campus.                       
(Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

§ 2º As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez por cento do
total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da instituição.                    (Incluído pela Lei nº
9.849, de 1999).

§ 2o  O número total de professores de que trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar vinte por cento do total de
docentes efetivos em exercício na instituição federal de ensino.                     (Redação dada pela Medida Provisória nº 525,
de 2011)

§ 2º O número total de professores de que trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento)
do total de docentes efetivos em exercício na instituição federal de ensino.                    (Incluído pela Lei nº 12.425, de
2011)

§ 3º As contratações a que se refere a alínea h do inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o
aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.                   (Incluído pela Lei nº 10.667, de
14.5.2003)

§ 4o  Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a declaração de emergências em saúde
pública.          (Incluído pela Medida Provisória nº 483, de 2010).

§ 4o  Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a declaração de emergências em saúde
pública.          (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010)

§ 4º  Para fins do disposto nesta Lei, ato do Poder Executivo federal disporá sobre:       (Redação dada pela
Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - a declaração de emergência em saúde pública a que se refere o inciso II do caput;       (Incluído pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

II - as atividades em obsolescência a que se refere a alínea “q” do inciso VI do caput; e        (Incluído pela
Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

III - as atividades preventivas a que se refere a alínea “r” do inciso VI do caput.       (Incluído pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 4o  Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a declaração de emergências em saúde
pública.          (Incluído pela Lei nº 12.314, de 2010)

§ 5o  A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos IV e V do
caput, tem por objetivo:                  (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

I - apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu;                    (Incluído pela Lei nº 12.772, de
2012)

II - contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão;                        (Incluído pela Lei
nº 12.772, de 2012)

III - contribuir para a execução de programas de capacitação docente; ou                  (Incluído pela Lei nº 12.772,
de 2012)

IV - viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico.                   (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)
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§ 6o  A contratação de professor visitante e o professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos IV e V do
caput, deverão:                     (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

I - atender a requisitos de titulação e competência profissional; ou                  (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

II - ter reconhecido renome em sua área profissional, atestado por deliberação do Conselho Superior da instituição
contratante.                    (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

§ 7o  São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de professor visitante ou
de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos IV e V do caput:                   (Incluído pela Lei nº 12.772, de
2012)

I - ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos;        (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; e          (Incluído pela Lei nº 12.772, de
2012)

III - ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos .          (Incluído pela Lei nº
12.772, de 2012)

§ 8o  Excepcionalmente, no âmbito das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, poderão ser contratados professor visitante ou professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, desde
que possuam comprovada competência em ensino, pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação
profissional pelo mercado de trabalho, na forma prevista pelo Conselho Superior da instituição contratante.      (Incluído
pela Lei nº 12.772, de 2012)

§ 9o  A contratação de professores substitutos, professores visitantes e professores visitantes estrangeiros poderá
ser autorizada pelo dirigente da instituição, condicionada à existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer
frente às despesas decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de contratos estabelecido para a IFE.           
(Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

§ 10.  A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40
(quarenta) horas.           (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

§ 10.  A contratação dos professores substitutos de que tratam os incisos IV e VII do caput é limitada ao regime
de trabalho de vinte ou quarenta horas.       (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

§ 10.  A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40
(quarenta) horas.           (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo
simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.

Art. 3º  O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos do disposto nesta Lei será feito por meio de
processo seletivo simplificado, na forma estabelecida em edital, e prescindirá de concurso público.       (Redação dada
pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo
simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público.

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo
seletivo.

§ 1o  A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública ou de emergência ambiental
prescindirá de processo seletivo.                    (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

§ 1o  A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública ou de emergência ambiental
prescindirá de processo seletivo.                   (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

§ 1o  A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e
de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo.                  (Redação dada pela Medida Provisória nº
483, de 2010).

§ 1o  A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e
de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo.            (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

§ 1º  Prescindirá de processo seletivo a contratação para atender às necessidades decorrentes de:    (Redação
dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - calamidade pública;    (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
II - emergência em saúde pública;     (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
III - emergência e crime ambiental;     (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência

encerrada)
IV - emergência humanitária; e     (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
V - situações de iminente risco à sociedade.    (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência

encerrada)
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§ 1o  A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e
de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo.            (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória
capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas
"a", "c", "d", "e" e "g", do art. 2o, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional,
mediante análise do curriculum vitae.                    (Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).

§ 2o  A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV, e nos casos dos incisos V,
VI, alíneas “a”, “d”, “e”, “g”, “l” e “m”, e VIII do art 2o, poderá ser efetivada a vista de notória capacidade técnica ou
científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae.                  (Redação dada pela Medida Provisória nº
431, de 2008).

§ 2o  A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido nos incisos IV e V e nos casos das
alíneas a, d, e, g, l e m do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei, poderá ser efetivada em vista de notória
capacidade técnica ou científica do  profissional, mediante análise do curriculum vitae.            (Redação dada pela Lei nº
11.784, de 2008)

§ 2º  A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante, a que se referem os incisos IV e V do caput do
art. 2º, e nos casos previstos nas alíneas “a”, “d”, “e”, “g”, “l”, “m” e “o” do inciso VI e no inciso VIII do caput do art. 2º,
poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise de
currículo.        (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 2o  A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido nos incisos IV e V e nos casos das
alíneas a, d, e, g, l e m do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei, poderá ser efetivada em vista de notória
capacidade técnica ou científica do  profissional, mediante análise do curriculum vitae.            (Redação dada pela Lei nº
11.784, de 2008)

§ 3º As contratações de pessoal no caso do inciso VI, alínea h, do art. 2o serão feitas mediante processo seletivo
simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.                    (Incluído pela Lei nº
10.667, de 2003) (Regulamento)

§ 3o  As contratações de pessoal no caso do inciso VI, alíneas “h” e “i”, do art. 2o serão feitas mediante processo
seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.                   (Redação dada
pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

§ 3o  As contratações de pessoal no caso das alíneas h e i do inciso VI do art. 2o desta Lei serão feitas mediante
processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.     (Redação
dada pela Lei nº 11.784, de 2008)         (Regulamento)            (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

Art. 3º-A  A necessidade temporária de excepcional interesse público poderá ser atendida por meio da
contratação, por tempo determinado, de aposentado pelo regime próprio de previdência social da União de que trata o
art. 40 da Constituição.    (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 1º  O recrutamento para a contratação será divulgado por meio de edital de chamamento público, que
conterá, no mínimo:        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - os requisitos mínimos de habilitação para o credenciamento;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

II - os critérios de classificação dos candidatos habilitados, caso seja ultrapassado o número de vagas;       
(Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

III - as atividades a serem desempenhadas;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

IV - a forma de remuneração, observado o disposto no art. 3º-C; e        (Incluído pela Medida Provisória nº 922,
de 2020)        (Vigência encerrada)

V - as hipóteses de rescisão do contrato.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

§ 2º  Nos termos do disposto neste artigo, não haverá contratação de pessoal:        (Incluído pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - aposentado por incapacidade permanente; ou        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

II - com idade igual ou superior a setenta e cinco anos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

§ 3º  As atividades a serem desempenhadas pelos contratados poderão ser:        (Incluído pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - específicas, quando se tratar de atribuições exclusivas ou que exijam formação especializada, inerentes às
atribuições que o aposentado exercia à época em que era titular de cargo efetivo, situação na qual a contratação será
restrita aos que se aposentaram em determinada carreira ou cargo; ou        (Incluído pela Medida Provisória nº 922,
de 2020)        (Vigência encerrada)

II - gerais, quando passíveis de serem exercidas por servidor titular de cargo efetivo de qualquer carreira ou
cargo.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
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Art. 3º-B  Estendem-se ao pessoal contratado nos termos do disposto no art. 3º-A as atribuições da respectiva
carreira ou cargo necessárias ao desempenho das atividades objeto do contrato, quando se tratar de atividades
específicas, nos termos do disposto no inciso I do § 3º do art. 3º-A.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

Art. 3º-C  O contratado nos termos do disposto no art. 3º-A terá metas de desempenho e, conforme definido no
edital de chamamento público, o pagamento será efetuado de acordo com:        (Incluído pela Medida Provisória nº
922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - a produtividade, com valor variável, hipótese na qual a prestação de serviços poderá ser feita nas
modalidades presencial, semipresencial ou teletrabalho; ou        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

II - a duração da jornada de trabalho, com valor fixo, não superior a trinta por cento da remuneração constante
dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público para servidores que desempenhem
atividade semelhante.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Parágrafo único.  O pagamento do contratado nos termos do disposto no art. 3º-A:        (Incluído pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - não será incorporado aos proventos de aposentadoria;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

II - não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens; e        (Incluído pela Medida Provisória nº 922,
de 2020)        (Vigência encerrada)

III - não estará sujeito à contribuição previdenciária a que se refere o art. 5º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Art. 3º-D  A contratação de que trata o art. 3º-A consiste no estabelecimento de vínculo jurídico-administrativo
temporário para a realização de atividades, específicas ou gerais, em órgãos ou entidades públicas, e não caracteriza
ocupação de cargo, emprego ou função pública.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

Art. 3º-E  Aplicam-se ao contratado nos termos do disposto no art. 3º-A somente as disposições dos Títulos IV e
V da Lei nº 8.112, de 1990.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 1º  Não se aplicam à contratação por tempo determinado efetuada nos termos do disposto no art. 3º-A as
disposições desta Lei que sejam com ela incompatíveis, em especial o disposto nos art. 6º, art. 7º, art. 11 e art. 16.     
  (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 2º  O aposentado de que trata o art. 3º-A receberá exclusivamente as seguintes verbas indenizatórias, de
acordo com as regras aplicáveis a servidores públicos federais:        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

I - diárias;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
II - auxílio-transporte; e         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
III - auxílio-alimentação.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos

máximos:§ 3º
I - seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;
II - doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;
II - até vinte e quatro meses, nos casos dos incisos III e VI, alíneas "b" e "e", do art. 2o; .                    (Redação

dada pela Lei nº 9.849, de 1999).
III - doze meses, no caso do inciso IV do art. 2º;
III - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas "c", "d" e "f", do art. 2o;                      (Redação dada pela

Lei nº 9.849, de 1999).
IV - até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do art. 2º.§ 3º
Parágrafo único. Nos casos dos incisos V e VI, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não

ultrapasse quatro anos.
§ 1o Nos casos dos incisos III e VI, alínea "b", do art. 2o, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo

total não exceda vinte e quatro meses.                       (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).
§ 2o Nos casos dos incisos V e VI, alínea "a", do art. 2o, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo

total não ultrapasse quatro anos.                 (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 9.849, de
1999).

§ 3o Nos casos dos incisos IV e VI, alíneas "e" e "f", do art. 2o, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de
até doze meses.                    (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

§ 4o Os contratos de que trata o inciso IV do art. 2o, celebrados a partir de 30 de novembro de 1997 e vigentes em
30 de junho de 1998, poderão ter o seu prazo de vigência estendido por até doze meses                  (Incluído pela Lei nº
9.849, de 1999).

§ 5o No caso do inciso VI, alínea "g", do art. 2o, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse oito anos.                 (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

§ 6o No caso do inciso VI, alínea "d", do art. 2o, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não
ultrapasse vinte e quatro meses, salvo os contratos vigentes, cuja validade se esgote no máximo até dezembro de 1999,
para os quais o prazo total poderá ser de até trinta e seis meses.                    (Incluído pela Lei nº 9.849, de
1999).                          (Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)

§ 7º  Os contratos dos professores substitutos prorrogados com base no inciso III deste artigo poderão ser
novamente prorrogados, pelo prazo de até doze meses, desde que o prazo final do contrato não ultrapasse 31 de
dezembro de 2002, e tenha sido aberto processo seletivo simplificado, com ampla divulgação, sem a inscrição ou
aprovação de candidatos.                      (Incluído pela MPV nº 2.229-43, de 6.9.2001).

§ 8º                   (Vide Medida Provisória nº 86, de 18.12.2002)
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Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:       
(Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)           (Prorrogação de prazo pela Lei nº 11.784, de 2008

I – seis meses, nos casos dos incisos I e II do art. 2o;              (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)
I - seis meses, nos casos dos incisos I, II e IX do art. 2o           (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de

2008).
I - 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II e IX do caput do art. 2o desta Lei;        (Redação dada pela Lei nº

11.784, de 2008)
I - seis meses, nos casos previstos nos incisos I e II, na alínea “r” do inciso VI e nos incisos IX e XIII do caput

do art. 2º;         (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II e IX do caput do art. 2o desta Lei;        (Redação dada pela Lei nº
11.784, de 2008)

II – um ano, nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas d e f, do art. 2o;            (Redação dada pela Lei nº 10.667, de
2003)

II - um ano, nos casos dos incisos II, IV e VI, alíneas “d”, “f” e “m”, do art. 2o;           (Redação dada pela Medida
Provisória nº 431, de 2008).

II - 1 (um) ano, nos casos dos incisos II e IV e das alíneas d, f e m do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei;          
   (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

II - um ano, no caso dos incisos III e IV e das alíneas “d” e “f” do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei;           
(Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010).

II - 1 (um) ano, no caso dos incisos III e IV e das alíneas d e f do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei;             
(Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

II - um ano, no caso dos incisos III, IV, das alíneas “d” e “f” do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2o;           
(Redação dada pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

II - 1 (um) ano, nos casos dos incisos III e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2º;         
(Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

II - um ano, nos casos previstos nos incisos III e IV, nas alíneas “d”, “f” e “q” do inciso VI e no inciso XII do caput
do art. 2º;         (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

II - 1 (um) ano, nos casos dos incisos III e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2º;         
(Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

III – dois anos, nos casos do inciso VI, alíneas b e e, do art. 2o;               (Redação dada pela Lei nº 10.667, de
2003)

III - dois anos, nos casos do inciso VI, alíneas “b”, “e” e “m”, do art. 2o;             (Redação dada pela Medida
Provisória nº 483, de 2010).

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas b, e e m do inciso VI do art. 2o;           (Redação dada pela Lei nº 12.314,
de 2010)

IV – três anos, nos casos do inciso VI, alínea h, do art. 2o;            (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)
IV - 3 (três) anos, nos casos dos incisos VI, alínea 'h', e VII do art. 2o;                   (Redação dada pela Lei nº

10.973, de 2004)
IV - três anos, nos casos dos incisos VI, alíneas “h” e “l”, VII e VIII do art. 2o;                        (Redação dada pela

Medida Provisória nº 431, de 2008).
IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas h e l do inciso VI e dos incisos VII e VIII do caput do art. 2o desta

Lei;                    (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)
IV - três anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2o desta

Lei;                     (Redação dada pela Medida Provisória nº 621, de 2013).

IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas “h” e “l” do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2o desta
Lei;                            (Redação dada pela Lei nº 12.871, de 2013)

V – quatro anos, nos casos dos incisos V e VI, alíneas a e g, do art. 2o.                        (Incluído pela Lei nº 10.667,
de 2003)

V - quatro anos, nos casos dos incisos V e VI, alíneas “a”, “g”, “i” e “j”, do art. 2o.                         (Redação dada
pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

V - 4 (quatro) anos, nos casos do inciso V e das alíneas a, g, i e j do inciso VI do caput do art. 2o desta
Lei.                    (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

V - 4 (quatro) anos, nos casos do inciso V e das alíneas “a”, “g”, “i”, “j” e “n” do inciso VI do caput do art.
2º.                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 885, de 2019)

V – 4 (quatro) anos, nos casos do inciso V e das alíneas a, g, i, j e n do inciso VI do caput do art. 2º desta
Lei.     (Redação dada pela Lei nº 13.886, de 2019)
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V - quatro anos, nos casos previstos no inciso V e nas alíneas “a”, “g”, “i”, “j”, “n”, “o” e “p” do inciso VI do caput
do art. 2º.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

V – 4 (quatro) anos, nos casos do inciso V e das alíneas a, g, i, j e n do inciso VI do caput do art. 2º desta
Lei.     (Redação dada pela Lei nº 13.886, de 2019)

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos:                 (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)       
(Vide Lei nº 11.204, de 2005)          (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I – nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas b, d e f, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda dois
anos;                         (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)

I - nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas “b”, “d”, “f” e “m”, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda dois
anos;                      (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

I - nos casos dos incisos III e IV e das alíneas b, d, f e m do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei, desde que o
prazo total não exceda a 2 (dois) anos;                      (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

I - nos casos dos incisos III e IV e das alíneas “b”, “d” e “f” do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei, desde que o
prazo total não exceda a dois anos;                     (Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010)

I - nos casos dos incisos III e IV e das alíneas b, d e f do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei, desde que o prazo
total não exceda a 2 (dois) anos;                      (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

I - nos casos dos incisos III, IV, VI, alíneas “b”, “d” e “f”, e X do caput do art. 2o, desde que o prazo total não
exceda a dois anos;                      (Redação dada pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

I - nos casos dos incisos III e IV, das alíneas b, d e f do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2º, desde que o
prazo total não exceda a 2 (dois) anos;                        (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

I - no caso do inciso IV, das alíneas “b”, “d” e “f” do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2o, desde que o prazo
total não exceda a dois anos;                  (Redação dada pela medida Provisória nº 632, de 2013)

I - no caso do inciso IV, das alíneas b, d e f do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2o, desde que o prazo total
não exceda a 2 (dois) anos;                  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)          (Revogado pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

II – no caso do inciso VI, alínea e, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda três anos;                       (Incluído
pela Lei nº 10.667, de 2003)

II - no caso dos incisos III e VI, alínea “e”, do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda três
anos;                         (Redação dada pela medida Provisória nº 632, de 2013)

II - no caso do inciso III e da  alínea  e  do  inciso  VI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda a 3
(três) anos;                        (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)          (Revogado pela Medida Provisória nº 922,
de 2020)        (Vigência encerrada)

III – nos casos dos incisos V e VI, alíneas a e h, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda quatro
anos;                       (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)

III - nos casos dos incisos V, VI, alíneas “a”, “h” e “l”, e VIII do art. 2o, desde que o prazo total não exceda quatro
anos;                        (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

III - nos casos do inciso V, das alíneas a, h e l do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei, desde que
o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;                 (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

III - nos casos do inciso V, das alíneas “a”, “h”, “l” e “m” do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei,
desde que o prazo total não exceda a quatro anos;                    (Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010)

III - nos casos do inciso V, das alíneas a, h, l e m do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2o desta Lei, desde
que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;               (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

III - nos casos do inciso V, das alíneas “a”, “h”, “l”, “m” e “n” do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2º, desde
que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 885, de 2019)

III – nos casos do inciso V, das alíneas a, h, l, m e n do inciso VI e do inciso VIII do caput do art. 2º desta Lei,
desde que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos;     (Redação dada pela Lei nº 13.886, de 2019)         
(Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

IV – no caso do inciso VI, alínea g, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda cinco anos.                      
(Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)

IV - no caso do inciso VI, alíneas “g”, “i” e “j”, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda cinco anos;                
(Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).
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IV - no caso das alíneas g, i e j do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei, desde que o prazo total não exceda a 5
(cinco) anos;                (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)              (Vide Medida Provisória nº 878, de 2019)         
(Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)             (Vide Medida Provisória nº 933, de
2020)

V - no caso do inciso VII do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos.                     (Incluído pela
Lei nº 10.973, de 2004)

V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda seis anos; e                  
(Redação dada pela Medida Provisória nº 621, de 2013).

V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos; e               
(Redação dada pela Lei nº 12.871, de 2013)          (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

VI - no caso do inciso I do caput do art. 2o desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de
calamidade pública, desde que não exceda 2 (dois) anos.                    (Incluído pela Lei nº 11.204, de 2005)

VI - nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2o desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de
calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda a dois anos.                   
(Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de 2010).

VI - nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2o desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de
calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda a 2 (dois)
anos.                       (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)          (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de
2020)        (Vigência encerrada)

§ 1º  É admitida a prorrogação dos contratos:         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)

I - nos casos previstos no inciso IV e nas alíneas “b”, “d” e “f” do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o
prazo total não exceda dois anos;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

II - nos casos previstos no inciso III e na alínea “e” do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não
exceda três anos;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

III - nos casos previstos no inciso V e nas alíneas “a”, “h”, “l”, “m” e “n” do inciso VI do caput art. 2º, desde que
o prazo total não exceda quatro anos;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

IV - nos casos previstos nas alíneas “g”, “i”, “j”, “p” e “q” do inciso VI e no inciso XII do caput do art. 2º, desde
que o prazo total não exceda cinco anos;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

V - nos casos previstos nos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda seis
anos;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

VI - nos casos previstos nos incisos I e II, na alínea “r” do inciso VI e nos incisos IX e XIII do caput do art. 2º,
pelo prazo necessário à mitigação dos riscos em decorrência das atividades preventivas ou à superação das
situações de calamidade pública, de emergência em saúde pública, de emergência ambiental e de emergência
humanitária, desde que o prazo total não exceda dois anos; e         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de
2020)    (Vigência encerrada)

VII - no caso previsto na alínea “o” do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda oito
anos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 2º  Nas hipóteses em que a necessidade temporária de excepcional interesse público seja atendida por meio
de contratação por tempo determinado, nos termos do disposto no art. 3º-A, o prazo máximo dos contratos, incluídas
as suas prorrogações, será de dois anos.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e
mediante prévia autorização do Ministro de Estado ou do Secretário da Presidência da República sob cuja supervisão se
encontrar o órgão ou entidade contratante.

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e
mediante prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.                
(Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999)

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades contratantes encaminharão à Secretaria da Administração Federal, para
controle da aplicação do disposto nesta Lei, cópia dos contratos efetivados.                  (Revogado pela Lei nº 9.849, de
1999)

Art. 5º  As contratações serão feitas com observância à dotação orçamentária específica e com autorização
prévia do Ministro de Estado da Economia e do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou a
entidade contratante, conforme estabelecido em ato do Poder Executivo federal.        (Redação dada pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 2º  O ato a que se refere o caput poderá estabelecer a dispensa de autorização prévia do Ministro de Estado
da Economia nas hipóteses previstas no § 1º do art. 3º.        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       
(Vigência encerrada)
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Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e
mediante prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.     (Redação dada
pela Lei nº 9.849, de 1999)    (Regulamento)

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades contratantes encaminharão à Secretaria da Administração Federal, para
controle da aplicação do disposto nesta Lei, cópia dos contratos efetivados.                  (Revogado pela Lei nº 9.849, de
1999)

Art. 5º-A Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para controle do disposto nesta Lei, síntese dos contratos efetivados.(Incluído pela
Lei nº 10.667, de 2003)              (Revogado pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Art. 6º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e
controladas.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará na
responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive solidariedade quanto à devolução
dos valores pagos ao contratado.

 § 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas instituições federais
de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, e condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários.                   (Incluído
pela Lei nº 9.849, de 1999).

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal comprovação da compatibilidade de
horários, a contratação de:                   (Redação dada pela Lei nº 11.123, de 2005)

I - professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo
integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987;                       (Incluído pela Lei
nº 11.123, de 2005)

II - profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo Governo Federal e para atender
às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego
permanente em órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta.                        (Incluído pela Lei nº
11.123, de 2005)

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade
administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos
valores pagos ao contratado.                      (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 9.849, de
1999).

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada:

I - nos casos do inciso IV do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os
servidores de final de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
órgão ou entidade contratante;

I - nos casos dos incisos IV e X do art. 2o, em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os
servidores de final de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
órgão ou entidade contratante;                        (Redação dada pela Medida Provisória nº 525, de 2011)

I - nos casos dos incisos IV e X do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os
servidores de final de Carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
órgão ou entidade contratante;                       (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011)

I - nos casos dos incisos IV, X e XI do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da remuneração
fixada para os servidores de final de Carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do órgão ou entidade contratante;                       (Redação dada pela medida Provisória nº 632, de
2013)

I - nos casos dos incisos IV, X e XI do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da remuneração
fixada para os servidores de final de Carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do órgão ou entidade contratante;            (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

I - nos casos previstos nos incisos IV, VII e XI do caput do art. 2º, em importância não superior ao valor da
remuneração fixada para os servidores de final de carreira das mesmas categorias nos planos de retribuição ou nos
quadros de cargos e salários do órgão ou da entidade contratante;            (Redação dada pela Medida Provisória nº
922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - nos casos dos incisos IV, X e XI do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da remuneração
fixada para os servidores de final de Carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do órgão ou entidade contratante;            (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)
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II - nos casos dos incisos I a III, V e VI do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração constante
dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem
função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho.

II - nos casos dos incisos I a III, V, VI e VIII do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da
remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para
servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de
trabalho; e             (Redação dada pela medida Provisória nº 632, de 2013)

II - nos casos dos incisos I a III, V, VI e VIII do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da
remuneração constante dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público, para
servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de
trabalho; e            (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

II - nos casos previstos nos incisos I, II, III, V, VI, VIII, IX, XII e XIII do caput do art. 2º, em importância não
superior ao valor da remuneração fixada nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço
público para servidores que desempenhem função semelhante, ou, na inexistência desta, às condições adotadas no
mercado para aquela atividade; e            (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência
encerrada)

II - nos casos dos incisos I a III, V, VI e VIII do caput do art. 2o, em importância não superior ao valor da
remuneração constante dos planos de retribuição ou dos quadros de cargos e salários do serviço público, para
servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de
trabalho; e            (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser
formado por unidade produzida, desde que obedecido ao disposto no inciso II deste artigo.         (Incluído pela Lei nº
9.849, de 1999).

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos
servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

§ 1o   Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores
ocupantes de cargos tomados como paradigma.         (Renumerado pela Lei nº 10.667, de 2003)

§ 2o Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas na
alínea h do inciso VI do art. 2o.                   (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)

§ 2o  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas no
inciso VI, alíneas “h”, “i”, “j” e “l”, do art. 2o.                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

§ 2o  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas
alíneas h, i, j e l do inciso VI do caput do art. 2o desta Lei.                  (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

§ 2o  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas
alíneas “h”, “i”, “j”, “l” e “m” do inciso VI do caput do art. 2o.                    (Redação dada pela Medida Provisória nº 483, de
2010).

§ 2o  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas
alíneas h, i, j, l e m do inciso VI do caput do art. 2o.                    (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

§ 2º  Ato do Poder Executivo fixará as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas
alíneas “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “p” e “q” do inciso VI do caput do art. 2º.            (Redação dada pela Medida Provisória nº
922, de 2020)        (Vigência encerrada)

§ 2o  Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneração para as hipóteses de contratações previstas nas
alíneas h, i, j, l e m do inciso VI do caput do art. 2o.                    (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

Art. 8º Ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993.

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica ao contratado nos termos do disposto no art. 3º-A, que
manterá a condição de aposentado pelo regime próprio de previdência social da União de que trata o art. 40 da
Constituição.             (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º,
mediante prévia autorização do Ministro de Estado ou Secretário da Presidência competente.

 III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do
encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2o, mediante prévia autorização,
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conforme determina o art. 5o.                  (Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do

encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o, mediante prévia autorização,
conforme determina o art. 5o.                     (Redação dada pela Medida Provisória nº 431, de 2008).

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei.                      (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

III - ser novamente contratado, com fundamento no disposto nesta Lei, antes de decorrido o prazo de vinte e
quatro meses, contado da data de encerramento de seu contrato anterior, exceto nas hipóteses em que a contratação
seja precedida de processo seletivo simplificado de provas ou de provas e títulos.        (Redação dada pela Medida
Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei.                      (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos casos dos incisos
I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das
autoridades envolvidas na transgressão.

Parágrafo único.  (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante
sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97;
104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único;
117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I,
primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 11.  Aplicam-se ao pessoal contratado nos termos do disposto nesta Lei os seguintes dispositivos da Lei nº
8.112, de 1990:            (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

I - art. 44;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
II - art. 53;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
III - art. 54;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
IV - art. 57 a art. 59;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
V - art. 63 a art. 76;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
VI - art. 77 a art. 80;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
VII - art. 97;         (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
VIII - art. 104 a art. 109;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
IX - incisos I, in fine, e II do caput e parágrafo único do art. 110;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de

2020)        (Vigência encerrada)
X - art. 111 a art. 115;        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XI - do art. 116:        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
a) incisos I a IV do caput;         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
b) alíneas “a” e “c” do inciso V do caput;         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência

encerrada)
c) incisos VI a XII do caput; e         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
d) parágrafo único;         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XII - do art. 117:        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
a) incisos I a VI do caput; e         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
b) incisos IX a XIX do caput;        (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XIII - art. 118 a art. 126;       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XIV - incisos I a III do caput do art. 127;           (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência

encerrada)
XV - do art. 132:        (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
a) incisos I a VII do caput; e         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
b) incisos IX a XIII do caput;        (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XVI - art. 136 a art. 141;       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XVII - do art. 142:       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
a) incisos I, primeira parte, II e III do caput; e         (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)       

(Vigência encerrada)
b) § 1º a § 4º; e    (Incluída pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XVIII - art. 236; e       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)
XIX - art. 238 a art. 242.       (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)        (Vigência encerrada)

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97;
104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único;
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117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I,
primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado.

III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos da alínea h do inciso VI do art.
2o.                (Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003)

§ 1º - A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.

§ 1o A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada com a antecedência mínima de trinta
dias.             (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 2003)

§ 2º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência
administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia
referente ao restante do contrato.

Art. 13. O art. 67 da Lei nº 7.501, de 27 de julho de 1986, alterado pelo art. 40 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:                    (Vide Medida Provisória nº 319, de 2006).            (Revogada
pela Lei nº 11.440, de 2006)

"Art. 67. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos Auxiliares Locais serão
regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição.                    
(Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)
§ 1º - Serão segurados da previdência social brasileira os Auxiliares Locais de nacionalidade
brasileira que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema previdenciário do
país de domicílio.                    (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)
§ 2º - O Poder Executivo expedirá, no prazo de noventa dias, as normas necessárias à
execução do disposto neste artigo."                   (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)

 Art. 14. Aplica-se o disposto no art. 67 da Lei nº 7.501, de 27 de julho de 1986, com a redação dada pelo art. 13
desta Lei, aos Auxiliares civis que prestam serviços aos órgãos de representação das Forças Armadas Brasileiras no
exterior.                   (Vide Medida Provisória nº 319, de 2006).                     (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)

Art. 15. Aos atuais contratados referidos nos arts. 13 e 14 desta Lei é assegurado o direito de opção, no prazo de
noventa dias, para permanecer na situação vigente na data da publicação desta Lei.                 (Vide Medida Provisória
nº 319, de 2006).                   (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)

Art. 16. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os
efeitos.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Brasília, 9 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Romildo Canhim
Arnaldo Leite Pereira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.12.1993
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CONSULTORIA
RUA PEDRO VICENTE, 625, SÃO PAULO - SP - CEP 01109-010 - TEL: (11) 3775-4508/4509

PARECER n. 00503/2021/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU

NUP: 23305.008055/2021-71
INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO
IFSP
ASSUNTOS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Trata-se de questionamento a respeito da possibilidade  de professor substituto participar da Comissão
da Estatuinte. 

2. Os autos vieram acompanhados da Portaria n° 2345/2021, Lei n° 8.745/1993 e Modelo de contrato de
substituto.

3. É o relatório.

4. Questão semelhante já foi apreciada pelo atual Ministério da Economia por meio NOTA TÉCNICA Nº
171/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP que assim concluiu:

Por todo o exposto, conclui-se que o contratado temporário não poderá exercer atividades
em colegiado ou  comissões  de  órgão  governamental,  permanentes  ou transitórios,  na
condição  de  representante  do  ente  estatal,  salvo  na  condição  de  cidadão,  sem
remuneração e em assentos não destinados aos órgãos governamentais, observando-se as
regras  de  não-cumulatividade  de  cargos  públicos  e  de  conflito  de  interesses  (Lei  nº
12.813, de 2013),  pois que,   os motivos que justificam tal  modalidade  de  contratação é  a
transitoriedade e excepcionalidade da atividade a ser desenvolvida, características tais que não
se assemelham à indicação em colegiado de órgão governamental, sob pena de caracterização
de desvio de finalidade, como nos termos discorridos no item “A” desta Nota Técnica.

5. A par  disso,  esta  Procuradoria  Federal  já  se  manifestou,  por  meio  do  PARECER n.  00234/2018
/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU,  "não aplicável a vedação indicada na Nota técnica nº 171/2014/CGNOR
/DENOP/SEGEP/MP  para  os  professores  substitutos,  no  que  se  refere  à  participação  destes  em  comissões
organizadoras de feiras, projetos e eventos ligados ao ensino". Adianto porém, que a situação enfrentada pelo citado
parecer é complementarmente distinta da situação tratada nos presentes autos.

6. As regras que regem a relação IFSP-Professor Substituto estão descritas, principalmente, no contrato
firmado entre as partes. E analisando-se o contrato padrão que rege de contratação temporária de professores percebe-
se claramente que existe limitação quanto à participação em Comissões, que se restringem àquelas que envolvam
atividades de ensino, pesquisa e extensão:
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Cláusula Terceira: das Obrigações do(a) Contratado(a) O(A) CONTRATADO(A) obriga-se, de
acordo com a necessidade do câmpus a:
X -  Participar  de  comitês  e/ou  comissões  que  envolvam atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão;

7. Vale lembrar que o professor substituto é contratado para exercer a atividade finalística do órgão e não
deve  ser  desviado  para  outras  funções  que  não  se  relacionem estritamente  com as  disposições  que  regem suas
atribuições.

8. O estatuto  do  IFSP é  norma jurídica estruturante  da  organização  administrativa  da  autarquia  e  a
"estatuinte" é mecanismo de reforma de referida norma estruturante. Nada se relaciona com a atividade fim do órgão
(ensino, pesquisa e extensão) e dessa forma é atividade estranha às funções do professor substituto.

9. Face ao exposto,  esta Procuradoria Federal conclui que o professor substituto não pode ser
membro da Comissão da Estatuinte, uma vez que essa atribuições não se relaciona com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

assinado eletronicamente
MARCELO CAVALETTI DE SOUZA CRUZ

PROCURADOR-GERAL DO IFSP

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23305008055202171 e da chave de acesso 55223830

Documento  assinado  eletronicamente  por  MARCELO  CAVALETTI  DE  SOUZA  CRUZ,  de  acordo  com  os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 666357077
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARCELO CAVALETTI DE
SOUZA CRUZ. Data e Hora: 28-06-2021 17:38. Número de Série: 17318011. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DADOS DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 23305.008055.2021-71

Interessados:

Antonio Moraes 

e 

Silmario Santos 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico - PROFESSOR SUBSTITUTO - COMISSÕES

Usuário responsável: Silmario Santos 

Matrícula SIAPE: 1057545

Data Finalização: 01/07/2021 15:34:57

Motivo da finalização 

Processo finalizado até que exista nova duvida jurídica sobre o mesmo tema.
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