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RESOLUÇÃO  Nº  14  DE  24 DE OUTUBRO DE 2003 

 
                 O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando: 
o que foi deliberado na reunião do Conselho Diretor desta Instituição, realizada em 
17/10/2003, quando da apreciação e aprovação das Normas para Alteração e Concessão 
do Regime de Trabalho dos Docentes do CEFET-BA, mediante Resolução nº 13, de 
24/10/2003; o Art. 4º do Regulamento deste Colegiado, resolve:  
 
                Art. 1º Designar uma Comissão Especial, formada pelos Professores ROGÉRIO 
NADIER RODRIGUES, RITA MARIA PINHEIRO ARAGÃO e CARLOS D’ALEXANDRIA 
BRUNI, representantes docentes desta Instituição no referido Conselho, e pelo Servidor 
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, Coordenador Geral de Recursos Humanos, para, 
sob a presidência do primeiro, estabelecer mecanismos de gestão para viabilizar a 
execução do que dispõe o § 5º do Art. 1º das mesmas Normas: 
 
                  Art. 1º De acordo com os Artigos 14 e 15 do capítulo V do anexo ao Decreto nº 
94.664, de 23 de julho de 1987 – Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, o docente do CEFET-BA, 
do quadro permanente, estará submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 
                    
                     I – vinte horas (20 h); 
                    II – quarenta horas (40 h); 
                    III – dedicação exclusiva (DE). 
 
                   § 1º  “omissis” 
                   § 2º  “omissis” 
                   § 3º  “omissis” 
                   § 4º “omissis” 
 
                   § 5º  Será permitida, ao docente incluso no regime de dedicação 
exclusiva (DE), a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua 
especialidade, sem vínculo empregatício, mediante parecer favorável do 
Departamento, no qual estiver o docente lotado, cumulado com a anuência dos 
seus pares da Coordenação do Curso/Área, no caso da Sede, e parecer favorável da 
Coordenação de Curso e do Departamento de Ensino quando o docente for lotado 
nas UNEDs ou na Unidade de Simões Filho. 
    
               Art. 2º  Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
               
               Art.  3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
          
                                                 Rui Pereira Santana 
                                         Presidente do Conselho Diretor  
 


