
           SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

 
Resolução nº 03 de 01 de junho de 2004 

 
Fixa critérios e estabelece limite de valores a serem 
pagos a servidores do Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Bahia, pelo desempenho eventual de 
atividades desenvolvidas nos processos de execução de 
concursos para provimento de cargos públicos, 
vestibulares e exames de seleção e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando: 
a necessidade de regulamentar, no âmbito da Instituição Sede e UNEDs, o pagamento 
da Gratificação por Encargo de Concurso, instituída pelo Art. 8º do Decreto nº 1.604 de 
1978, alterado pelo Art. 4º do Decreto-Lei nº 1.746, de 1979, resolve: 

 
Art. 1º Estabelecer critérios e fixar limite de valores, a serem pagos aos 

servidores ativos e inativos do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET-BA, pelo desempenho eventual de atividades 
desenvolvidas nos processos de execução de concursos públicos, para provimento de 
cargos do quadro de pessoal do CEFET-BA, processos seletivos e concursos 
vestibulares, no âmbito da Unidade Sede e UNEDs. 

 
Art. 2º Caberá à: 
I - Coordenação de Recrutamento e Seleção de Pessoal – COREP a 

responsabilidade pela execução do processo de realização de concursos para provimento 
de cargos públicos e do processo seletivo, para admissão de servidores do Quadro 
Permanente do CEFET-BA. 

II - Coordenação Técnica de Seleção de Alunos – CTSA a responsabilidade pela 
execução do processo de realização de exame de seleção de alunos e de concurso 
vestibular do CEFET-BA. 

 § 1º  O Diretor Geral do CEFET-BA, por solicitação dos Coordenadores da 
COREP e/ou CTSA, mediante exposição de motivos destes, poderá instituir Comissão 
Provisória Especial, com a finalidade de coordenar, orientar, supervisionar e executar 
processos de realização de concursos para provimento de cargos públicos seletivos, para 
admissão de servidores deste Centro e processos de realização de exame de seleção de 
alunos e concurso vestibular do CEFET-BA.    

 § 2º A designação da Comissão Provisória Especial, com as respectivas funções, 
será feita por ato do Diretor Geral, após indicação do Coordenador Geral de Recursos 
Humanos do CEFET, quando se tratar de assunto descrito no Inciso I e da Diretoria de 
Desenvolvimento do Ensino, quando se tratar do Inciso II deste Artigo. 

§ 3º  A indicação de servidor, por parte do Coordenador da CGRH e do Diretor 
da DDE, para compor a Comissão, tratada no parágrafo anterior, deverá observar, 
preferencialmente, o sistema de rodízio, de modo a obstaculizar que um mesmo servidor 
participe, por mais de duas vezes consecutivas, em Comissões de tal jaez.  



§ 4º  A designação ou o convite de docentes para o desempenho das atividades, 
de que trata esta Resolução, fica condicionado aos limites estabelecidos na Resolução nº 
17/2003 do Conselho Diretor do CEFET-BA.  

 
Art. 3º Os valores, previstos no caput do Artigo 1º desta, ficam condicionados 

aos limites estabelecidos no item XX do Anexo II do Decreto-Lei nº 1.341/74, 
introduzido pelo Art. 8º do Decreto-Lei nº 1.604/78, modificado pelo Art. 4º do 
Decreto-Lei nº 1.746/79, ou seja, não podem exceder, para cada servidor, tomando-se 
por base o seu nível e classe, 30 (trinta)horas-aula mensais, fixada a hora-aula em até 
3% (três por cento) do valor da Referência do servidor. 

§ 1º Os servidores, investidos em Cargos de Direção (CD) e em Função 
Gratificada (FG), cujas atribuições estejam diretamente relacionadas com a organização 
de concursos públicos para provimento de cargos do quadro de pessoal, processos 
seletivos e concursos vestibulares do CEFET-BA, só poderão receber até 1/3 (um terço) 
dos valores máximos previstos na legislação vigente, para execução das atividades de 
que trata esta Resolução. 

§ 2º  Nenhum membro poderá receber mais de uma gratificação, mesmo em caso 
de acúmulo de tarefa. 

 
Art. 4º O Diretor Geral baixará Portaria específica, estabelecendo critérios de 

escolha de servidores técnico-administrativos e docentes que desejarem habilitar-se 
junto à CGRH, para participarem dos trabalhos afetos à execução e organização de 
concursos públicos para provimento de cargos do quadro de pessoal, processos seletivos 
e concursos vestibulares do CEFET-BA. 

 
Art. 5º As despesas, decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 6º O pagamento do pessoal ativo do CEFET-BA, envolvido na consecução 

das atividades previstas nesta Resolução, deverá ser efetuado, através do SIAPE, 
obedecendo à rotina e rubrica própria. 

 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogada 

qualquer disposição contrária. 
 

 
Rui Pereira Santana 

Presidente do Conselho Diretor do CEFET-BA 
 


