
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão. 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
REQUERIMENTO PARA HORÁRIO ESPECIAL DE SERVIDOR ESTUDANTE 

LEI 8.112/1990, ART.98 
 

DADOS DO SERVIDOR 
 

Nome:                                                                                                       Matrícula:  

Cargo:                                                                                                       Função:  

Lotação:                                                                                                    Data de Admissão:         /      / 

(  ) Alteração ou prorrogação de pedido                                                   (  ) Pedido inicial                                                              

Período de Concessão de Horário Especial:     (  ) 1º Semestre        (  ) 2º Semestre 

Previsão de término do curso: 

 
QUADRO DE SUGESTÃO DE REPOSIÇÃO DE HORÁRIO 
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  M - matutino V - vespertino N - noturno   

  
 CIÊNCIA DA CHEFIA 

 

Nome: 

Cargo: 

Data:        /        / 

 
( ) Estou ciente do pedido de horário especial para servidor estudante e também dos horários de 
compensação, estou de acordo com a concessão de horário especial do servidor, pois a compensação 
de horários proposta não prejudica o exercício do cargo e estão contidas no horário de expediente 
deste Setor, que funciona de __________-feira a __________(-feira), iniciando suas atividades às 
______h, e finalizando às ______h. 
 
(  )  Estou ciente do pedido de horário especial para servidor estudante, contudo, há discordância no 
que se refere a : 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

________________ / 201__, _____________________________ 
Local, data, assinatura e carimbo da chefia 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão. 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL DE 
SERVIDOR ESTUDANTE 

 
Com fundamento no artigo 98, § 1º da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 

9.527/97: 
Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício 
do cargo. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no 
órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.  

 
Informamos que esta Pró-reitoria de Recursos Humanos, a fim de analisar e emitir 

despachos aos requerimentos de horário especial dos servidores estudantes desta Instituição 
realiza as seguintes observações, salvo no caso do Hospital Universitário – HUUFMA devido às 
especificidades da área da saúde: 

 
- Quando o expediente for superior a 06 (seis) horas, obrigatoriamente deverá ser feito um 
intervalo de no mínimo 01 (uma) hora e no máximo 02 (duas) horas; 
- O expediente não poderá exceder a 10 (dez) horas diárias; 
- Deverá ser observada a jornada semanal a ser cumprida de 40 (quarenta) horas semanais, e caso 
não seja possível o servidor deverá solicitar a redução de sua carga horária para 30 (trinta) horas 
semanais ou 20 (vinte) horas semanais, conforme o caso; e 
- A compensação somente poderá ocorrer a partir da semana em que iniciar os estudos, e deverá o 
horário sempre ser compensado na mesma semana. 
- Cada concessão de horário especial é limitada a 01 (um) período letivo, devendo o servidor, caso 
tenha necessidade, solicitar no próximo semestre outro horário especial. 
- Os cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, são abrangidos pelo conceito de educação superior. 
- Ao servidor ocupante de função gratificada (FG/FCC) ou cargo comissionado (CD) não será 
concedido horário especial para estudante, por estar submetido a regime de integral dedicação ao 
serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 
- O controle da reposição das horas pelo servidor estudante é de responsabilidade de sua chefia 
imediata, ficando a unidade de Recursos Humanos responsável pelo controle da frequência desses 
servidores. 
 

Igualmente, informamos que a análise de processo de horário especial está condicionada a 
entrega dos seguintes documentos: 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO REQUERIMENTO 

 
-Este requerimento devidamente preenchido pelo servidor e assinado pela chefia; 
-Preenchimento do quadro de reposição de horários, explicitando os horários de aula, horários de 
expediente e sugestão de reposição conforme o caso; 
-Declaração da Chefia imediata atestando os dias e horários do expediente semanal do Setor; 
-Documento atualizado que comprove a matrícula no curso; 
-Documento que comprove as disciplinas cursadas; 
-Declaração do Coordenador do curso ou declaração do setor acadêmico, onde constem os dias e 
horários da(s) aulas(s) a ser (em) cursada(s). 
Obs.: Esclarecemos que só serão aceitos os documentos originais ou cópias autenticadas 
(autenticidade também poderá ser conferida por um servidor público) 


