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PORTARIA Nº 350, DE 14 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo
de Curso ou Concurso (GECC) no âmbito do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O
PRESIDENTE
DO
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe
foram conferidas pelo inciso II do artigo 15, anexo I, do Decreto nº 9.007,
de 20 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 21 de
março de 2017, e o previsto na Lei nº 8.112/90, com redação dada pelas
Leis nºs11.314/2006 e nº 11.501/2007, e no Decreto nº 6.114/2007, e suas
alterações,
R E S O L V E:
Art. 1º Regulamentar o pagamento da Gratificação por
Encargo de Curso ou Concurso (GECC) no âmbito deste Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma dos dispositivos
seguintes.
Art. 2º A GECC será devida ao servidor que, em caráter
eventual e sem prejuízo do exercício das atribuições do cargo ou da função
comissionada, atuar em:
I - instrutoria em curso de formação, ou instrutoria em curso
de desenvolvimento ou de treinamento para servidores, regularmente
instituído no âmbito da administração pública federal;
II - banca examinadora ou de comissão para exames orais,
análise curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões
de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos;
III - logística de preparação e de realização de curso, concurso
público ou exame vestibular, envolvendo atividades de planejamento,
coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando essas
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atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes;
e
IV - aplicação, fiscalização ou avaliação de provas de exame
vestibular ou de concurso público ou supervisão dessas atividades.
V-palestrante ou conferencista em evento de capacitação
promovido pelo FNDE.
§ 1º No caso do inciso I deste artigo, entende-se por:
curso de desenvolvimento: voltado à formação, qualificação e
o desenvolvimento de competências para o adequado desempenho das
atividades típicas do FNDE e para o cumprimento da missão institucional;
curso de treinamento: voltado ao aprendizado ou ao
aperfeiçoamento no uso de ferramentas tecnológicas, compreendidos
aplicativos, sistemas, inclusive governamentais, em nível básico ou
complementar, necessários ao desempenho de suas funções.
§ 2º No caso do inciso II deste artigo, deverão ser observados:
- o limite de hora estabelecida para essa ação de, no máximo,
25 horas anuais, por servidor, obedecido o critério de rodizío entre
servidores;
- apresentação de relatório/ata, em que se demonstre o
tempo de duração da atividade (com registro das horas de início e
término), com a devida anuência do Diretor da unidade.
§ 3º No caso de educação a distância, as atividades descritas
no Plano de Ação (Anexo III) deverão observar a compatibilidade e as
possibilidades tecnológicas do ambiente virtual do FNDE.
§ 4º Após a realização de cada processo educativo que enseje
pagamento de GECC, previsto no inciso I, o servidor será avaliado pelos
participantes e pelo coordenador pedagógico do evento, sendo o resultado
registrado no Sistema de Gestão por Competências (SGC).
§ 5º O servidor que obtiver desempenho insuficiente (abaixo
de 70%), deverá passar por processo de qualificação/atualização na
atividade desenvolvida, caso tenha interesse em desempenhar novamente
a atividade na qual apresentou baixo desempenho.
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§ 6º Caso o desempenho insuficiente persista em um novo
processo educativo, o servidor poderá ser excluído do Cadastro Ativo de
Instrutores (CATI) pelo prazo de doze meses.
§ 7º O servidor que injustificadamente não desenvolver as
atividades previstas no Plano de Ação (Anexo III) será excluído do referido
cadastro pelo prazo de doze meses.
§ 8º Considera-se como atividade de instrutoria, para fins do
disposto no inciso I deste artigo, a elaboração de material didático,
compreendendo sua construção, revisão e formatação, para eventos de
capacitação, presenciais ou a distância.
Art. 3º A atividade referente à elaboração de material didático
ou multimídia, de que trata o § 6º do artigo 2º, somente poderá ser
remunerada, por meio do pagamento da GECC, quando o material for
elaborado fora do expediente de trabalho e desde que não seja simples
reprodução ou compilações de normativos ou material/arquivos que
constituam acervo de documentos institucionais da unidade de lotação,
respeitado, para fins de cálculo da GECC, o limite máximo de 50%
(cinquenta por cento) da carga horária do curso.
§ 1º Na elaboração do material didático, o instrutor/tutor
deverá firmar o compromisso de observar as normas de proteção aos
direitos autorais, em especial os dispositivos da Lei nº 9.610/98, isentando
o FNDE de qualquer responsabilização quanto à eventual infração, além de
ceder a esta Autarquia, nos termos do art. 111 da Lei nº 8.666/93, em
caráter irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos
materiais produzidos em decorrência da condução da atividade de
aprendizagem pactuada com o FNDE.
§ 2º A cessão de direitos de que trata o § 1º deste artigo
contempla todo o material didático instrucional, relatórios de pesquisa,
dados, informações, textos, exercícios, obras fotográficas e audiovisuais,
apresentações e outros, podendo o FNDE revisá-los, adaptá-los, e utilizálos livremente em outros eventos que venha a promover, ou cedê-los para
terceiros.
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§ 3º - A atividade de revisão de material didático, realizada
por servidor distinto daquele que elaborou, compreendendo
a adequação à norma culta da língua, padronização da identidade visual e
formatação do material, poderá ser remunerada por GECC,
respeitado, para fins de cálculo da gratificação, o limite máximo de 20%
(vinte por cento) da carga horária do curso, considerados os percentuais
para fins de elaboração de material didático.
Art. 4º Na apresentação do Plano de Ação, o instrutor/tutor
também deverá firmar o compromisso de autorizar o FNDE a promover a
gravação da sua imagem e voz captadas no referido evento, bem como
armazenar, em qualquer mídia, gravar, editar, copiar, publicar, reproduzir
e transmitir a terceiros, por qualquer meio.
Art. 5º Somente será concedida GECC ao servidor que
previamente houver se cadastrado no SGC para os fins previstos nesta
Portaria.
Art. 6º As atividades de curso ou concurso desenvolvidas por
servidores do FNDE deverão ser realizadas, preferencialmente, fora do
horário de trabalho do servidor.
§ 1º Se a atividade for realizada durante o horário de
trabalho, independentemente do cargo ocupado, o servidor deverá obter a
anuência prévia da chefia imediata e proceder à devida compensação de
horas (Anexo IV), no prazo de até doze meses, contado a partir do mês da
realização da atividade;
§ 2º Em caso da não compensação das horas devidas no prazo
máximo previsto nesta Portaria ou em virtude de vacância do cargo
público, por servidor efetivo ou comissionado, os valores correspondentes
deverão sofrer acerto de contas respectivamente no mês subsequente ao
prazo máximo previsto ou no momento da vacância;
§ 3º A compensação das horas devidas somente deverá ser
realizada após a concretização do evento que justificou a ausência do
servidor.
§ 4º No caso de o servidor do FNDE realizar atividade de curso
ou concurso para outro órgão ou entidade da administração pública
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federal, durante o horário de trabalho, ele deverá apresentar à
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e Organização (CGPEO) anuência
da chefia imediata e mapa de compensação das horas não trabalhadas
(Anexo IV).
Art. 7º O FNDE poderá convidar servidor público federal de
outro órgão ou entidade para desenvolver atividades de curso ou concurso
no FNDE.
Art. 8º O pagamento da GECC não será concedido nos
seguintes casos:
I. Pela realização de treinamentos em serviço ou por eventos
de disseminação de conteúdos relativos às competências das unidades
organizacionais de quem os ministra;
II. Aos servidores lotados em unidades que tenham como
atribuição o desenvolvimento de atividades ligadas à logística de
preparação e à realização de curso ou concurso, pelo exercício dessas
atividades;
III. Aos servidores afastados das atribuições de seu cargo, em
decorrência de afastamentos e licenças legalmente instituídos;
IV. Aos servidores aposentados.
V.
Servidores
que
tenham
executado atividades
não submetidas previamente à área de gestão de pessoas, nem por essa
avaliadas e autorizadas;
VI. Servidores que não estejam previamente cadastrados no
CATI e que não comprovem habilitação, certificação ou experiência
profissional na área do curso a ser ministrado.
Parágrafo único. Os casos omissos serão analisados pelo
Comitê de Gestão das Ações de Desenvolvimento dos Servidores do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (CGD-FNDE), cabendo ao
ordenador de despesas do FNDE o deferimento do pagamento.
Art. 9º Caberá à Diretoria de Administração (DIRAD):
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I - analisar se o Plano de Ação está alinhado com os interesses
institucionais, expressos no planejamento estratégico da Autarquia, bem
como no Plano Anual de Capacitação;
II - supervisionar a realização das atividades de capacitação;
III - atestar o total de horas de atividades realizadas pelo
servidor e encaminhar o processo à unidade competente para fins de
cálculo e pagamento; e
IV - manter atualizado o CATI, cadastro de servidores
interessados em ministrar curso ou desenvolver outras ações educativas
que contemplem informações relativas à formação, qualificação, docência,
experiência profissional, entre outras, devendo selecionar o servidor que
melhor atenda à consecução dos objetivos pretendidos por ocasião da
realização de processos educativos, observando o nível de escolaridade
necessário e a especialização e/ou experiência profissional compatíveis
com as atividades a ser desenvolvidas.
Parágrafo Único. A DIRAD poderá delegar ao Comitê de
Gestão das Ações de Desenvolvimento dos Servidores do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (CGD-FNDE) e a outras unidades do
FNDE as atividades relacionadas à GECC.
Art. 10 O valor da GECC será calculado sobre o maior
vencimento básico da administração pública federal, por hora trabalhada,
apurada no mês de realização da atividade, na forma prevista no Anexo I
desta Portaria.
§ 1º A gratificação não será incorporada à remuneração, aos
proventos ou pensões, nem servirá de base de cálculo para quaisquer
outras vantagens, inclusive para fins de aposentadoria e pensão.
§ 2º Os percentuais dispostos no Anexo I desta Portaria
podem ser revistos por ato do Presidente do FNDE, desde que o valor
máximo da hora trabalhada não seja superior aos limites estabelecidos no
Anexo I do Decreto nº 6.114/2007, alterado pelo Decreto nº 9.185/2017.
§ 3º O percentual da gratificação de cada atividade será
variável, de acordo com a formação do servidor.
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Art. 11. Concluída a atividade que motivou pagamento de
GECC, a CGPEO procederá ao registro do total de horas trabalhadas,
incluindo o valor correspondente à gratificação devida na folha de
pagamento subsequente, observados os prazos de fechamento da folha de
pagamento.
Art. 12. O limite para atividade de curso ou concurso é de 120
(cento e vinte) horas anuais por servidor, independente de as atividades
serem realizadas no horário de trabalho ou não e do órgão pagador no
âmbito da administração pública federal, observado o disposto no §1º do
art. 2º desta Portaria.
§ 1º Em situações excepcionais, o limite a que se refere o
caput poderá ser excedido em até 120 (cento e vinte) horas anuais, desde
que devidamente justificado e autorizado pela DIRAD, observado o
disposto no §1º do art. 2º desta Portaria.
§ 2º Enquanto o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC não implementar sistema de controle de
horas de atividade remunerada por GECC, previsto no § 1º do art. 6º do
Decreto nº 6.114/2007 e suas alterações, a CGPEO procederá ao controle
desse limite, devendo o servidor, antes de desenvolver a atividade de
curso ou concurso, atestar, em formulário próprio (Anexo II), o número de
horas já realizadas por ele, durante o ano, em atividades de mesma
natureza em outros órgãos ou entidades da administração pública federal.
Art. 13. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por
conta dos recursos orçamentários do FNDE, observado o previsto na Lei
Orçamentária Anual, e dependerá da disponibilidade de recursos
orçamentários passíveis de financiar o pagamento da ação institucional.
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela DIRAD.
Art. 15. Fica revogada a Portaria nº 896, de 13 de dezembro
de 2017.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA
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ANEXO I
TABELAS DE REMUNERAÇÃO

PERCENTUAL POR HORA DE ATIVIDADE
PósDoutorado ou
TIPO DE
Nível
Nível
graduação Mestrado PósATUAÇÃO
Superior
Médio
latu sensu Completo doutorado
completo
completo
Completo
1 - Atuar em curso de formação, pós-graduação, educação a distância, de
desenvolvimento ou de treinamento para servidor público federal.
Instrutoria em curso
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
de formação de
carreiras
Conferencista e
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
palestrante em
evento de capacitação
Instrutoria em curso
0,83%
0,92%
1,03%
de desenvolvimento e 0,67% 0,75%
aperfeiçoamento
Instrutoria em curso
0,45% 0,50%
0,55%
0,61%
0,68%
de treinamento
Tutoria em curso a
0,45% 0,50%
0,55%
0,61%
0,68%
distância
Instrutoria em curso
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
gerencial
Instrutoria em curso
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
de pós-graduação
Orientação de
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
monografia
Instrutoria em curso
0,23% 0,25%
0,29%
0,32%
0,35%
de educação de
jovens e adultos
Coordenação técnica
0,45% 0,50%
0,55%
0,61%
0,68%
e pedagógica
Elaboração de
0,45% 0,50%
0,55%
0,61%
0,68%
material didático
Elaboração de
material multimídia
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
para curso a
distância
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2 - Participação em banca examinadora ou em comissão para exame oral,
para análise curricular, para correção de prova discursiva, para elaboração
de questão de prova ou para julgamento de recurso intentado por candidato.
0,63% 0,70%
0,78%
0,86%
0,96%
Exame oral
0,36% 0,41%
0,46%
0,50%
0,56%
Análise curricular
Correção de prova
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
discursiva
Elaboração de
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
questão de prova
Julgamento de
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
recurso
0,54% 0,60%
0,67%
0,74%
0,82%
Prova prática
Análise crítica de
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
questão de prova
Julgamento de
0,67% 0,75%
0,83%
0,92%
1,03%
concurso de
monografia
3 - Atividades de logística de preparação e de realização de curso, concurso
ou evento, referentes a planejamento, coordenação, supervisão e execução.
0,36% 0,41%
0,46%
0,50%
0,56%
Planejamento
0,36% 0,41%
0,46%
0,50%
0,56%
Coordenação
0,27% 0,31%
0,34%
0,38%
0,42%
Supervisão
0,23% 0,25%
0,29%
0,32%
0,35%
Execução
4 - Aplicação, fiscalização ou supervisão de provas de exame vestibular ou
de concurso público.
0,14% 0,15%
0,17%
0,19%
0,21%
Aplicação
0,27% 0,31%
0,34%
0,38%
0,42%
Fiscalização
0,36% 0,41%
0,46%
0,50%
0,56%
Supervisão

ANEXO II
DECLARAÇÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC

NOME:
MATRÍCULA:
CARGO:
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UNIDADE DE LOTAÇÃO:
FUNÇÃO:
Declaro, para fins de recebimento da Gratificação por Encargo de Curso e
Concurso (GECC), que durante o ano de ________ desenvolvi as seguintes
atividades relacionadas a curso, concurso público ou exame vestibular, previstas
no art. 76-A da Lei nº 8.112/90, e no Decreto nº 6.114/2007 e suas alterações:
ATIVIDADES

HORAS
TRABALHADAS

INSTITUIÇÃO

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO EM
CURSO

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidades administrativas, civil
e penal.
Brasília, ____ de _____________
___________________________
de ______.
Assinatura do servidor (a)

ANEXO III
PLANO DE AÇÃO

Nome do servidor:
Matrícula
SIAPE:
Função:

Cargo:
Unidade de Lotação:
Identificação da ação de capacitação
Nome do curso:

Modalidade:

Carga horária:
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( ) presencial
( ) a distância
Período de realização:
Carga
horária

Tipo de atividade
( ) Instrutoria/tutoria em curso de formação
( ) Instrutoria/tutoria em curso de desenvolvimento
( ) Instrutoria/tutoria em treinamento
( ) banca examinadora ou de comissão para exames orais, análise
curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões
de provas ou para julgamento de recursos intentados por
candidatos;
( ) logística de preparação e de realização de curso, concurso
público ou exame vestibular, envolvendo atividades de
planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de
resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as
suas atribuições permanentes
( ) aplicação, fiscalização ou avaliação de provas de exame
vestibular ou de concurso público ou supervisão dessas atividades
( ) elaboração de material didático ou multimídia para cursos
presenciais e a distância.
Objetivos da ação de capacitação

Metodologia de ensino

Ementa do curso/treinamento, com plano de aula

Declaração do instrutor
Declaro possuir formação e/ou experiência profissional necessária para a
condução das atividades de facilitação de aprendizagem indicadas neste Plano de
Ação e no Termo de Compromisso correspondente, comprometendo-me a
cumprir as obrigações definidas para os instrutores/tutores na Portaria/FNDE nº
478-A/2012, executando as atividades previstas no Termo de Compromisso, a ser
aprovado pela CG-PEO/DIRAD.
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Em relação ao material didático, comprometo-me a observar as normas de
proteção aos direitos autorais, em especial os dispositivos da Lei nº 9.610/98,
isentando o FNDE quanto a qualquer responsabilização quanto à eventual
infração.
Cedo ao FNDE, nos termos do art. 111 da Lei nº 8.666/93, em caráter
irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos materiais
produzidos em decorrência da condução da atividade de aprendizagem pactuada
com o FNDE, incluindo todo o material didático instrucional, relatórios de
pesquisa, dados, informações, textos, exercícios, obras fotográficas e
audiovisuais, apresentações e outros, podendo o FNDE revisá-los, adaptá-los, e
utilizá-los livremente em outros eventos que venha a promover ou cedê-los para
terceiros.
Autorizo o FNDE a gravar minha imagem e voz captadas no referido evento,
bem como armazenar, em qualquer mídia, gravar, editar, copiar, publicar,
reproduzir e transmitir a terceiros, por qualquer meio, sem ônus para esta
instituição.

Brasília, _______ de ______________ de __________.

________________________________
Assinatura do (a) Servidor(a)

ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CURSO OU CONCURSO DURANTE O HORÁRIO
DE TRABALHO

NOME:
MATRÍCULA:
CARGO:
UNIDADE DE LOTAÇÃO:
FUNÇÃO:
Solicito autorização para ausentar-me do trabalho para realizar atividade de curso
ou concurso intitulada
_________________________________________________________________
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_______, com carga horária de _____horas, conforme o quadro abaixo:
DIA

HORÁRIO
TOTAL DE HORAS
INÍCIO FIM

____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
TOTAL DE HORAS

Informo ainda que a compensação das horas não trabalhadas ocorrerá na forma
apresentada a seguir:
DIA

HORÁRIO
TOTAL DE HORAS
INÍCIO FIM

____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
TOTAL DE HORAS COMPENSADAS

Brasília, ____ de _____________ de ______.

_____________________
______
Assinatura do servidor (a)

( )Autorizado.
( )Não autorizado. Justificativa:
_______________________________________________________
_________________________________________________________________
________________
Brasília, ____ de _____________ de ______.
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_____________________
______
Assinatura da Chefia
Imediata
OBSERVAÇÕES:
1. A compensação será realizada após a concretização do evento, e deverá
ocorrer no prazo máximo de 12 meses.
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