
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

 

Universidade Federal de Uberlândia

ANEXO VI DA RESOLUÇÃO N
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

 

Eu, ________________________________________________________, inscrito(a) sob 

matrícula SIAPE ___________, ocupante do cargo de ____________________________________ 

____________________________, do quadro de servidores técnico

Universidade Federal de Uberlândia, lotado(a) n

____________________________________, solicito a flexibilização da jornada de trabalho para 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem redução de venciment

o disposto nos Decretos no 1.590/1995 e n

ter conhecimento e anuência com os termos da Resolução n

Assumo o compromisso com a preservação e com o esforço pela m

atendimento ao público face à aprovação da proposta de flexibilização da jornada de trabalho do 

setor em que estou alocado, desde que mantidos os recursos humanos e materiais disponíveis para 

apoio aos serviços prestados pela unidad

da homologação por parte do Reitor.

Assumo, também, o compromisso de cumprir minha jornada de trabalho integralmente, 

conforme estabelecido em escala constante no Anexo V, que será publicada em loc

público, devendo desenvolver atividades de capacitação e de caráter particular fora do meu horário 

de trabalho. As minhas atribuições serão desenvolvidas de forma colaborativa com os demais 

servidores lotados no setor, de tal forma que este p

interrupção por, no mínimo, 12 (doze) horas diárias.

Declaro estar ciente que, havendo demanda de serviço, poderei ser convocado pela chefia 

imediata a exercer 8 (oito) horas diárias, sem o recebimento de horas ex

posterior e que a jornada de trabalho flexibilizada para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais poderá ser revogada a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública, não 

gerando direitos, conforme legislação vigente

 

______________________, _____ de ________________ de __________.

____________________________________________

Assinatura e carimbo (se houver) do servidor solicitante

  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

VERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408

DA RESOLUÇÃO No 05/2016, DO CONSELHO DIRETOR

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

________________________________________________________, inscrito(a) sob 

matrícula SIAPE ___________, ocupante do cargo de ____________________________________ 

____________________________, do quadro de servidores técnico-administrativos em educação da 

iversidade Federal de Uberlândia, lotado(a) no(a) Unidade/Órgão_______________________ 

____________________________________, solicito a flexibilização da jornada de trabalho para 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem redução de vencimento, em conformidade com 

1.590/1995 e no 4.836/2003 e demais legislações específicas, e declaro 

ter conhecimento e anuência com os termos da Resolução no 05/2016/CONDIR.

Assumo o compromisso com a preservação e com o esforço pela m

atendimento ao público face à aprovação da proposta de flexibilização da jornada de trabalho do 

setor em que estou alocado, desde que mantidos os recursos humanos e materiais disponíveis para 

apoio aos serviços prestados pela unidade nos locais, na forma e quantitativos vigentes no momento 

da homologação por parte do Reitor. 

Assumo, também, o compromisso de cumprir minha jornada de trabalho integralmente, 

conforme estabelecido em escala constante no Anexo V, que será publicada em loc

público, devendo desenvolver atividades de capacitação e de caráter particular fora do meu horário 

de trabalho. As minhas atribuições serão desenvolvidas de forma colaborativa com os demais 

servidores lotados no setor, de tal forma que este possa atender o público com qualidade e sem 

interrupção por, no mínimo, 12 (doze) horas diárias. 

Declaro estar ciente que, havendo demanda de serviço, poderei ser convocado pela chefia 

imediata a exercer 8 (oito) horas diárias, sem o recebimento de horas ex

posterior e que a jornada de trabalho flexibilizada para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais poderá ser revogada a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública, não 

gerando direitos, conforme legislação vigente. 

______________________, _____ de ________________ de __________.

 

____________________________________________

Assinatura e carimbo (se houver) do servidor solicitante
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05/2016, DO CONSELHO DIRETOR 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

________________________________________________________, inscrito(a) sob 

matrícula SIAPE ___________, ocupante do cargo de ____________________________________ 

administrativos em educação da 

) Unidade/Órgão_______________________ 

____________________________________, solicito a flexibilização da jornada de trabalho para 6 

o, em conformidade com 

4.836/2003 e demais legislações específicas, e declaro 

05/2016/CONDIR. 

Assumo o compromisso com a preservação e com o esforço pela melhoria da qualidade do 

atendimento ao público face à aprovação da proposta de flexibilização da jornada de trabalho do 

setor em que estou alocado, desde que mantidos os recursos humanos e materiais disponíveis para 

e nos locais, na forma e quantitativos vigentes no momento 

Assumo, também, o compromisso de cumprir minha jornada de trabalho integralmente, 

conforme estabelecido em escala constante no Anexo V, que será publicada em local visível ao 

público, devendo desenvolver atividades de capacitação e de caráter particular fora do meu horário 

de trabalho. As minhas atribuições serão desenvolvidas de forma colaborativa com os demais 

ossa atender o público com qualidade e sem 

Declaro estar ciente que, havendo demanda de serviço, poderei ser convocado pela chefia 

imediata a exercer 8 (oito) horas diárias, sem o recebimento de horas extras ou compensação 

posterior e que a jornada de trabalho flexibilizada para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais poderá ser revogada a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública, não 

______________________, _____ de ________________ de __________. 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo (se houver) do servidor solicitante 


