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AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

Sou servidor e necessito reduzir minha carga horária. Como devo proceder? 

 

Carreira Magistério (de 40 horas para 20 horas):  

✓ a solicitação poderá ser feita via Processo SEI e encaminhada para a Gerência de 

Lotação e Movimentação – GLM; 

✓ a redução de carga horária é um ato discricionário da Administração Pública, po-

dendo ser deferido ou indeferido, conforme a necessidade. 

 

Carreira Assistência (de 40 horas para 30 horas): 

✓ não é permitida a redução de carga horária, conforme a Lei nº 5.106/2013, exceto 

para os Monitores de Gestão Educacional, em caráter definitivo; 

✓ a servidora, após encerrada a licença-maternidade, poderá solicitar a redução de 

carga horária, pelo período de até três anos, conforme a Lei nº 5.106/2013. 

 

 

Quero ampliar minha carga horária (de 20 horas para 40 horas ou de 30 horas 

para 40 horas). Como devo proceder? 

 

Carreira Magistério:  

✓ a solicitação poderá ser feita via Processo SEI e encaminhada para a Gerência de 

Lotação e Movimentação – GLM; 

✓ a ampliação de carga horária é um ato discricionário da Administração Pública, po-

dendo ser deferido ou indeferido, conforme a necessidade; 

✓ a ampliação de carga horária depende de autorização do Comitê de Pesso-

al/Governança/DF). 
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Carreira Assistência: 

✓ a solicitação poderá ser feita via Processo SEI e encaminhada para a Gerência de 

Lotação e Movimentação – GLM; 

✓ a ampliação de carga horária é um ato discricionário da Administração Pública, po-

dendo ser deferido ou indeferido, conforme a necessidade; 

✓ a ampliação de carga horária depende de autorização do Comitê de Pesso-

al/Governança/DF); 

✓ não é permitida a ampliação de carga horária para os Monitores de Gestão Educaci-

onal, conforme a Lei nº 5.106/2013. 


