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RELARELAÇÇÕES DE TRABALHO NA UNIVERSIDADEÕES DE TRABALHO NA UNIVERSIDADE

1 1 -- Servidores Titulares de Cargos EfetivosServidores Titulares de Cargos Efetivos
DOCENTESDOCENTES

a) Estatuto dos Funciona) Estatuto dos Funcionáários Prios Púúblicos Estado de São Pauloblicos Estado de São Paulo
Questões funcionais (nomeaQuestões funcionais (nomeaçção, posse, exercão, posse, exercíício, vantagens pecunicio, vantagens pecuniáárias)rias)

b) Estatuto, Regimento Geral, Resolub) Estatuto, Regimento Geral, Resoluççõesões da prda próópria USPpria USP
Afastamentos acadêmicos, regimes de trabalho docente, concuAfastamentos acadêmicos, regimes de trabalho docente, concursos prsos púúblicosblicos

22-- Servidores AutServidores Autáárquicos=Regime Estatutrquicos=Regime Estatutááriorio
Servidores administrativos e tServidores administrativos e téécnicos (funcnicos (funçções efetivas/Res.540/74, pesquisadores, ões efetivas/Res.540/74, pesquisadores, 
comissionados)comissionados)

a) Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo (a) Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo (E.S.E.S.U)U)
Questões funcionais em geral (direitos e vantagens)Questões funcionais em geral (direitos e vantagens)

3 3 -- Servidores  Celetistas Servidores  Celetistas 
Servidores tServidores téécnicos e administrativos pcnicos e administrativos póós 1983 (exceto comissionados)s 1983 (exceto comissionados)
ConsolidaConsolidaçção das Leis do Trabalho (direitos e regras trabalhistas)ão das Leis do Trabalho (direitos e regras trabalhistas)
ResoluResoluçções/Portarias USP e normas estaduais (afastamento, remuneraões/Portarias USP e normas estaduais (afastamento, remuneraçção e ão e 
vantagens)vantagens)
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VANTAGENS PECUNIVANTAGENS PECUNIÁÁRIASRIAS

�� DOCENTES DOCENTES –– SERVIDORES SERVIDORES –– PESQUISADORESPESQUISADORES
-- Adicionais Adicionais quinquenaisquinquenais –– 5% a cada cinco anos5% a cada cinco anos
(Constitui(Constituiçção Estadual ão Estadual -- art.129) art.129) –– Leis Estaduais (LC  180/78 e Estatutos)Leis Estaduais (LC  180/78 e Estatutos)

-- Sexta Parte Sexta Parte –– 20 anos de servi20 anos de serviçço po púúblico (CE e Estatuto) blico (CE e Estatuto) 
-- DDéécimos da Remuneracimos da Remuneraçção (por exercão (por exercíício de outro cargo)cio de outro cargo)
(art. 133, da Constitui(art. 133, da Constituiçção Estadual)ão Estadual)

-- GratificaGratificaçção de Representaão de Representaçção ão –– Res.CRUESP 143/96Res.CRUESP 143/96
revogada pela revogada pela Res.cruespRes.cruesp 1/07 1/07 --Portaria GR 3.798, de julho de 2007.Portaria GR 3.798, de julho de 2007.

-- GratificaGratificaçção por atividades de extensão (a regulamentar)ão por atividades de extensão (a regulamentar)
-- Adicional de funAdicional de funçção ão –– carreira USP, pesquisador, cargoscarreira USP, pesquisador, cargos
de direde direçção, honorão, honoráários advocatrios advocatíícios.cios.
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VANTAGENS FUNCIONAISVANTAGENS FUNCIONAIS

�� LicenLicençça (saa (saúúde, gestante, adode, gestante, adoçção)ão)
-- RemuneraRemuneraçção (diferenão (diferençça entre celetistas e estatuta entre celetistas e estatutáários/salrios/saláário)rio)

�� Afastamentos (acadêmicos ou funcionais)Afastamentos (acadêmicos ou funcionais)
-- (necessidade de autoriza(necessidade de autorizaçção anterior)ão anterior)

�� LicenLicençça Prêmio (servidores estatuta Prêmio (servidores estatutáários)rios)
-- (a cada cinco anos de efetivo exerc(a cada cinco anos de efetivo exercíício cio –– atual Lei 1048/2008atual Lei 1048/2008

�� FFéériasrias
-- ConstituiConstituiçção Federal ão Federal ––normas estaduais/estatutnormas estaduais/estatutáário e CLT/celetistario e CLT/celetista
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ACUMULAACUMULAÇÇÃOÃO

�� CARGOS EMPREGOS E FUNCARGOS EMPREGOS E FUNÇÇÕES ACUMULÕES ACUMULÁÁVEISVEIS
�� ConstituiConstituiçção Federal (art. 37, XVI e XVII, magistratura, Ministão Federal (art. 37, XVI e XVII, magistratura, Ministéério Prio Púúblico e blico e 

Profissionais de SaProfissionais de Saúúde);Constituide);Constituiçção Estadual ão Estadual –– Decreto Estadual Decreto Estadual 
41.915/9741.915/97-- Manual de Procedimentos do Governo do EstadoManual de Procedimentos do Governo do Estado

-- Necessidade de verificaNecessidade de verificaçção da existência do acão da existência do acúúmulo quando da mulo quando da 
admissão, ou seja, antes do exercadmissão, ou seja, antes do exercíício (cio (ativos e inativosativos e inativos))

-- Compatibilidade de horCompatibilidade de horáários ( nas hiprios ( nas hipóóteses de acumulateses de acumulaçção regular)ão regular)
-- Possibilidade de optar por um dos cargosPossibilidade de optar por um dos cargos
-- Impossibilidade de trImpossibilidade de trííplice acumulaplice acumulaççãoão

�� DOCENTESDOCENTES
Regime de DedicaRegime de Dedicaçção Integral ão Integral àà Docência e Docência e àà Pesquisa (RDIDP)Pesquisa (RDIDP)
(impossibilidade de qualquer atividade p(impossibilidade de qualquer atividade púública ou privada)blica ou privada)
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REGIMES DE TRABALHO DOCENTEREGIMES DE TRABALHO DOCENTE

�� Regime de Turno Parcial (RTP)Regime de Turno Parcial (RTP) –– atividade didatividade didáática e de tica e de 
extensãoextensão

�� Regime de Turno Completo (RTC)Regime de Turno Completo (RTC) –– atividade didatividade didáática, de tica, de 
pesquisa e extensão (possibilidade de acpesquisa e extensão (possibilidade de acúúmulo)mulo)

�� Regime de DedicaRegime de Dedicaçção Integral ão Integral àà Pesquisa Pesquisa 
(RDIDP) (RDIDP) atividade de pesquisa e extensão atividade de pesquisa e extensão -- Proibida Proibida 
acumulaacumulaçção ou exercão ou exercíício de outras  atividadescio de outras  atividades

�� Possibilidade de transferência de regimePossibilidade de transferência de regime
( independentemente da questão horas (art.196 e seg. Reg.G( independentemente da questão horas (art.196 e seg. Reg.Geral) heral) háá
avaliaavaliaçção dos ão dos óórgãos acadêmicos e CERT sobre a qualidade e suficiência do rgãos acadêmicos e CERT sobre a qualidade e suficiência do 
desempenho)desempenho)
(art.88 a 91 do Estatuto, art.196 a 201,Reg.Geral, Resolu(art.88 a 91 do Estatuto, art.196 a 201,Reg.Geral, Resoluçção 3533/89)ão 3533/89)
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CONTAGEM DE TEMPOCONTAGEM DE TEMPO

�� TEMPO DE SERVITEMPO DE SERVIÇÇO O 
Tempo de serviTempo de serviçço prestado ao Estado de São Paulo e suas o prestado ao Estado de São Paulo e suas 
Autarquias  Autarquias  éé contado singelamente para todos os fins (art.76, do contado singelamente para todos os fins (art.76, do 
Estatuto dos FuncionEstatuto dos Funcionáários Prios Púúblicos)blicos)

Obs. A Universidade vem computando o  tempo Obs. A Universidade vem computando o  tempo ààs Fundas Fundaçções ões 
estaduais (criadas por lei e que recebam verbas do Estado)estaduais (criadas por lei e que recebam verbas do Estado)

�� TEMPO DE EFETIVO EXERCTEMPO DE EFETIVO EXERCÍÍCIOCIO
a) a) éé o tempo efetivamente trabalhado, assim considerado pela o tempo efetivamente trabalhado, assim considerado pela 
legislalegislaçção constitucional ou infraconstitucional ou considerado ão constitucional ou infraconstitucional ou considerado 
como trabalhado (ex. fcomo trabalhado (ex. féérias, licenrias, licençça gestante, licena gestante, licençça paternidade) a paternidade) 
b) Os efeitos da contagem variam conforme um ou outro direito,  b) Os efeitos da contagem variam conforme um ou outro direito,  
vantagem ou benefvantagem ou benefíício (ex: licencio (ex: licençça saa saúúde não de não éé computada para computada para 
perceppercepçção de adicional ão de adicional quinquenalquinquenal e sexta parte)e sexta parte)
(art.78 do Estatuto dos Funcion(art.78 do Estatuto dos Funcionáários/ art.53, do rios/ art.53, do E.S.E.S.U, sendo que U, sendo que 
os efeitos da contagem são diferentes conforme a situaos efeitos da contagem são diferentes conforme a situaçção ão 
tratada)tratada)
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CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUICONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÇÃOÃO

-- Conceito introduzido na AdministraConceito introduzido na Administraçção Pão Púública pela Reforma blica pela Reforma 
PrevidenciPrevidenciáária (Emendas Constitucionais:EC 20/98, EC 41/2003, EC ria (Emendas Constitucionais:EC 20/98, EC 41/2003, EC 
47/2005), trazendo o mecanismo, de h47/2005), trazendo o mecanismo, de háá muito, existente no Regime muito, existente no Regime 
Geral da Previdência Social.Geral da Previdência Social.

-- Elemento indispensElemento indispensáável para aquisivel para aquisiçção do direito ão do direito àà aposentadoria aposentadoria 
(para disponibilidade ainda vige o conceito (para disponibilidade ainda vige o conceito ““tempo de servitempo de serviççoo””))

-- Impossibilidade de a legislaImpossibilidade de a legislaçção prever contagem de tempo de ão prever contagem de tempo de 
contribuicontribuiçção fictão fictíício ( art. 40, cio ( art. 40, §§ 10, da Constitui10, da Constituiçção Federal ão Federal ––
redaredaçção da EC 20/98)ão da EC 20/98)-- obs. Anteriormente era possobs. Anteriormente era possíível converter a vel converter a 
licenlicençça prêmio em tempo de servia prêmio em tempo de serviçço para aposentadoria.o para aposentadoria.
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APOSENTADORIAAPOSENTADORIA

O tempo de contribuiO tempo de contribuiçção prestado ão prestado àà União, Estados, Distrito Federal e União, Estados, Distrito Federal e 
MunicMunicíípios serpios seráá considerado para aposentadoria (art.40,considerado para aposentadoria (art.40,§§ 99ºº, da , da 
ConstituiConstituiçção Federal)ão Federal)

Obs. O tempo de serviObs. O tempo de serviçço anterior, considerado para efeito de o anterior, considerado para efeito de 
aposentadoria pela legislaaposentadoria pela legislaçção vigente, serão vigente, seráá convertido em convertido em 
tempo de contribuitempo de contribuiçção (art.4ão (art.4ºº, autônomo, da EC 20/98), autônomo, da EC 20/98)

O tempo de contribuiO tempo de contribuiçção prestado ao regime geral da previdência ão prestado ao regime geral da previdência 
social sersocial seráá computado para efeito de aposentadoria (art. 201,computado para efeito de aposentadoria (art. 201,§§ 99ºº, da , da 
ConstituiConstituiçção Federal).ão Federal).

Obs. TrataObs. Trata--se da contagem recse da contagem recííproca do tempo de serviproca do tempo de serviçço (Lei  o (Lei  
Complementar Estadual269/81).Complementar Estadual269/81).
A Lei Federal 9.796, de 05 de maio de 1A Lei Federal 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe sobre a 999, dispõe sobre a 
compensacompensaçção previdencião previdenciáária.ria.
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APOSENTADORIA NO SERVIAPOSENTADORIA NO SERVIÇÇO PO PÚÚBLICOBLICO

�� REGIME PRREGIME PRÓÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

�� REGRAS APLICREGRAS APLICÁÁVEISVEIS

-- CONSTITUICONSTITUIÇÇÃO FEDERAL (art. 40)ÃO FEDERAL (art. 40)

-- EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, 41/2003 e 47/2005EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, 41/2003 e 47/2005

-- LEI FEDERAL 9.717/98 LEI FEDERAL 9.717/98 -- normas gerais para os regimes prnormas gerais para os regimes próóprios e atribuiprios e atribui
competência ao Ministcompetência ao Ministéério da Previdência Social para supervisionar e rio da Previdência Social para supervisionar e 
fiscalizar os regimes prfiscalizar os regimes próóprios de previdência social.prios de previdência social.

-- ORIENTAORIENTAÇÇÃO NORMATIVA MPS/SPS nÃO NORMATIVA MPS/SPS nºº2, de mar2, de marçço de 2009 (alterao de 2009 (alteraçção ão 
em abril 2009)em abril 2009)
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REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E 
RESTRIRESTRIÇÇÕESÕES

Antes da reforma previdenciAntes da reforma previdenciááriaria
-- Bastava  a existência de tempo de serviBastava  a existência de tempo de serviçço no patamar fixado na o no patamar fixado na 
legislalegislaçção, para aposentadoria.ão, para aposentadoria.

-- O servidor podia aposentarO servidor podia aposentar--se com proventos maiores que o se com proventos maiores que o 
vencimentos da ativa (ex:inclusão de proventos de verbasvencimentos da ativa (ex:inclusão de proventos de verbas
incorporadas na ativa sincorporadas na ativa sóó para efeito de aposentadoria)para efeito de aposentadoria)
Depois da reforma previdenciDepois da reforma previdenciááriaria
Novos elementos foram introduzidos:a) ser titular de cargo efetiNovos elementos foram introduzidos:a) ser titular de cargo efetivo;vo;
b) ter tempo de contribuib) ter tempo de contribuiçção;c)ter tempo de servião;c)ter tempo de serviçço po púúblico; d) ter blico; d) ter 
tempo no cargo (EC 20).tempo no cargo (EC 20).

As Emendas 41 e 47 passaram a exigir, para as aposentadorAs Emendas 41 e 47 passaram a exigir, para as aposentadorias com ias com 
o o úúltimo salltimo saláário e paridade, tambrio e paridade, tambéém tempo na carreira.m tempo na carreira.
RESTRIRESTRIÇÇÕESÕES:Impossibilidade de os proventos alcan:Impossibilidade de os proventos alcanççarem valor arem valor 
superior aos vencimentos percebidos na ativa (art.40, superior aos vencimentos percebidos na ativa (art.40, §§ 22ºº, da CF), da CF)
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APOSENTADORIA NA USPAPOSENTADORIA NA USP

A Questão do Cargo EfetivoA Questão do Cargo Efetivo
Antes da reforma previdenciAntes da reforma previdenciááriaria, a Universidade trabalhava, tanto , a Universidade trabalhava, tanto 

na na áárea docente, quanto na rea docente, quanto na áárea trea téécnica e administrativa (aqui atcnica e administrativa (aqui atéé
1983, quando optou por empregos), com regime de fun1983, quando optou por empregos), com regime de funçções ões 
(docentes contratados e servidores aut(docentes contratados e servidores autáárquicos admitidos pela Res. rquicos admitidos pela Res. 
540/74), não obstante o Estatuto definisse como cargos efetivos 540/74), não obstante o Estatuto definisse como cargos efetivos o o 
de Professor Doutor (inde Professor Doutor (iníício da carreira) e de Professor Titular (topo cio da carreira) e de Professor Titular (topo 
da carreira). da carreira). 

Com a leitura rCom a leitura ríígida da Emenda Constitucional ngida da Emenda Constitucional nºº20/98, parcela 20/98, parcela 
substancial dos servidores estatutsubstancial dos servidores estatutáários da Universidade (docentes e rios da Universidade (docentes e 
administrativos) estariam excluadministrativos) estariam excluíídos do regime pdos do regime púúblico. Com a blico. Com a 
criacriaçção de cargos docentes foi possão de cargos docentes foi possíível, no entanto, dar invel, no entanto, dar iníício cio àà
abertura de concursos para Professor Doutor, firmando o modelo abertura de concursos para Professor Doutor, firmando o modelo 
estatutestatutáário para a carreira docenterio para a carreira docente
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REFORMA PREVIDENCIREFORMA PREVIDENCIÁÁRIA NO RIA NO 
ESTADO DE SÃO PAULOESTADO DE SÃO PAULO

O  primeiro projeto de lei complementar estadual realmente excluía 
todos os servidores não titulares de cargos efetivos, exceto os 
estáveis (PLC 11/99)

O CRUESP apresentou, via Deputados, várias Emendas de modo a 
preservar a inclusão do pessoal ocupante de função, 
independentemente da forma do vínculo (inclusive em comissão).

Esse movimento somou-se ao movimento dos servidores chamados 
precários do Estado (magistério e saúde) e o projeto não vingou.
Na gestão do Governador Serra acabou vingando novo projeto do 
Governo, que incluiu, além dos cargos efetivos, as funções.
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LEIS DO ESTADO DE SÃO PAULOLEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

�� Lei Complementar Estadual 1010/2007Lei Complementar Estadual 1010/2007
-- Art.2Art.2ºº, Inciso I, Inciso I-- Regra para servidores titulares de cargos Regra para servidores titulares de cargos 

efetivosefetivos
São incluSão incluíídos, pela USP, neste dispositivo os antigos servidores autdos, pela USP, neste dispositivo os antigos servidores autáárquicos rquicos 
que ingressaram na USP, apque ingressaram na USP, apóós 1962 ats 1962 atéé 1983, mediante concurso p1983, mediante concurso púúblico blico 
((E.S.E.S.U).U).

-- Art.2Art.2ºº,,§§ 33ºº -- Regra para servidores permanentesRegra para servidores permanentes
(fun(funçções/precões/precááriosrios))

São incluSão incluíídos, pela USP, todos os ocupantes de fundos, pela USP, todos os ocupantes de funçções ões 
independentemente do vindependentemente do víínculo, desde que, na nculo, desde que, na éépoca do advento da lei,poca do advento da lei,
fossemfossem contribuintes do antigo IPESP (atual SPPREV)contribuintes do antigo IPESP (atual SPPREV)

Lei Complementar 1012/2007 Lei Complementar 1012/2007 
Dispõe sobre a contribuiDispõe sobre a contribuiçção previdencião previdenciáária, dependentes, pensão , ria, dependentes, pensão , 
afastamento e outros direitos dos servidores.afastamento e outros direitos dos servidores.


