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1. Refere-se ao mês e ano trabalhado. 

2. Órgão de lotação do servidor. 

3. Número de matrícula do(a) servidor(a) no Órgão. A partir da 

implantação do sistema RH Bahia, em 01 de janeiro de 2019, o dígito 

não compõe mais a matrícula do servidor. 

4. Nome completo do(a) servidor(a). 

5. Data de admissão do(a) servidor(a) no Órgão. 

6. A carga horária prevista no artigo 24 da Lei 667794 ou na 

legislação específica de cada servidor (a) na carreira. Não 

representando eventual ampliação de carga horária decorrente da 

percepção de gratificação ou outras vantagens. 

7. Nome que reflete a identidade de gênero do(a) servidor(a). 

Preenchimento opcional. 

8. Unidade de lotação do(a) servidor(a) dentro do Órgão. 



9. Grupo ocupacional:  Conjunto de cargos de provimento efetivo 

agrupados segundo a formação, qualificação, atribuições e grau de 

complexidade e responsabilidade. 

Grupos ocupacionais existentes na UEFS atualmente:  

• Gestão Pública (à disposição) 

• Magistério Superior 

• Sem Vínculo 

• Técnico Administrativo 

• Técnico Específico 

• Estagiário 

9.1. Já com relação ao subgrupo, entende-se como sendo 

o vínculo trabalhista ao qual o(a) servidor(a) está submetido(a). 

Subgrupos existentes na UEFS atualmente: 

• Efetivo 

• Quadro Especial 

• Comissionado Estatutário 

• REDA 

• Estagiário 

10. Endereço de residência do(a) servidor(a). 

11. Número da residência do(a) servidor(a). 

12. Complemento/Ponto de Referência que facilite a localização do 

endereço do(a) servidor(a). 

13. Município de residência do(a) servidor(a). 

14. Número do CEP (Código de Endereçamento Postal). 

15. Sigla do Estado onde está localizada a residência do(a) 

servidor(a). 

16. Cargo ocupado de acordo com o plano de cargos e salários da 

carreira. 

Cargos existentes na UEFS atualmente: 

• Agentes de Serviço de Saúde 



• Analista Universitário 

• Auxiliar Administrativo 

• Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (à 

disposição) 

• Laboratorista 

• Médico 

• Professor Magistério Superior 

• Técnico Administrativo 

• Técnico Universitário 

17. Enquadramento do(a) servidor(a) na estrutura da carreira a qual 

pertence. 

18. Cargo em comissão ou função gratificada que o(a) servidor(a) 

ocupa. 

           Cargos em Comissão existentes na UEFS atualmente:  

• DAI IV – Assistente Financeiro 

• DAI IV – Coordenador III 

• DAI IV – Subgerente  

• DAI V – Coordenador V 

• DAI V – Secretário Administrativo 

• DAI V – Secretário de Colegiado 

• DAI V- Secretário de Departamento 

• DAS III – Assessor Técnico 

• DAS III – Coordenador de Colegiado 

• DAS III – Coordenador II 

• DAS III - Gerente 

• DAS IIC – Assessor Chefe 

• DAS IIC – Chefe de Gabinete 

• DAS IIC - Chefe de Unidade 

• DAS IIC - Diretor de Departamento 



• DAS IIC – Pró-reitor 

• DAS IIC – Vice-reitor 

• DAS IIA – Reitor 

19. Número referente ao PIS/PASEP do(a) servidor(a), Programa de 

Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público, que estabelece um fundo de contribuições para os 

servidores. 

20. Número do CPF (Cadastro da Pessoa Física no Ministério da 

Fazenda). 

21. Número de identificação da Carteira Nacional de Trabalho. 

22. Quantidade de dependentes do salário família. 

OBS: O salário família é pago em razão do dependente do trabalhador de 

baixa renda nos termos da lei (Inciso XII, do art. 7º, da Constituição Federal). 

O salário família somente será concedido àqueles que tenham renda bruta 

mensal até o valor estipulado anualmente pela Previdência Social. 

Atualmente este valor deve ser igual ou inferior a R$ 1.425,56 (Art. 13 da 

Emenda à Constituição nº 20/1998). 

23. Quantidade de dependentes do(a) servidor(a) que incide no 

Imposto de Renda. 

24. Não se aplica. 

25. Número correspondente ao banco e agência, informados pelo(a) 

servidor(a), para crédito da remuneração. 

26. Número da conta corrente do(a) servidor(a) para crédito da 

remuneração. 

27. Identifica  as rubricas de rendimentos. 

Principais rubricas utilizadas na UEFS 

(0002; 0001) VENCIMENTO/SALÁRIO BASE: É o valor pecuniário, pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 

(0006) BOLSA ESTÁGIO: Valor mensal que o estagiário recebe pelo 

desempenho de suas funções durante a duração do estágio dos programas 

governamentais Mais Futuro, Partiu Estagio e Médio Técnico. 



(2033) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: É o acréscimo 

percentual de 5%, calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público 

tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada cinco 

anos em efetivo exercício prestados na administração pública estadual, direta, 

autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, 

independente do vínculo (regime de trabalho) com o Estado ou tipo de 

contribuição previdenciária. Por isso, ele é chamado de quinquênio.   

OBS: A Lei complementar nº 173, de 27/05/2020, publicada no DOE de 

27/05/2020 estabelece que o  período compreendido entre 28 de maio de 

2020 e 31 de dezembro de 2021 não poderá ser contabilizado para a 

aquisição de anuênios da referida gratificação. 

(2023) ESTABILIDADE ECONÔMICA: É a vantagem pecuniária concedida 

ao servidor que exerceu cargos de provimento temporário ou mandato eletivo 

estadual, e que por termos de lei tem assegurado o direito a estabilidade 

econômica.  Consiste no direito de continuar a perceber, no caso de exoneração, 

dispensa ou término de mandato de cargo de provimento temporário, como 

vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do 

símbolo ou do subsídio, ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do 

cargo de provimento permanente (Lei nº 13.471 de 30 de Dezembro de 2015). 

GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO: Retribuição pecuniária, não 

cumulativa, devida ao servidor docente integrante da Carreira do Magistério 

Superior em conformidade com a titulação comprovada (Art. 29 da Lei nº 8.352 

de 02 de setembro de 2002): 

(1027) DOUTORADO: É a gratificação de 60% (sessenta por cento), do 

vencimento base, devida ao servidor docente que apresente diploma do curso de 

Doutorado. 

(1073) DOUTORADO PROVISÓRIO: É a gratificação de 60% (sessenta por 

cento) do vencimento base, devida ao servidor docente que apresente certidão de 

conclusão de curso de doutorado, enquanto não for expedido o diploma 

respectivo, que deverá ser apresentado no prazo máximo de 01 (um) ano, a 

contar da data de conclusão do curso, sob pena de suspensão da referida 

gratificação. 

 (1026) MESTRADO: É a gratificação e 40% (quarenta por cento) do vencimento 

base, devida ao servidor docente que apresente diploma do curso de Mestrado. 

(1072) MESTRADO PROVISÓRIO: É a gratificação de 40% (quarenta por cento) 



do vencimento base, devida ao servidor docente que apresente certidão de 

conclusão de curso de mestrado, enquanto não for expedido o diploma 

respectivo, que deverá ser apresentado no prazo máximo de 01 (um) ano, a 

contar da data de conclusão do curso, sob pena de suspensão da referida 

gratificação. 

 (1025) ESPECIALIZAÇÃO: É a gratificação de 20% (vinte por cento) do 

vencimento base, devida ao servidor docente pela obtenção do título 

comprobatório de conclusão de curso de especialização ou aperfeiçoamento 

realizado de acordo com as exigências do Conselho Nacional de Educação. 

(0043) INCENTIVO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA: Incentivo de no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, por um 

período de 02 (dois) anos a partir da data de publicação (Art. 30 da Lei nº 8.352 

de 02 de setembro de 2002). 

(0040; 0042) GRATIFICAÇÃO SUPORTE TÉCNICO 

UNIVERSITÁRIO (GSTU): Gratificação privativa dos servidores ocupantes 

dos cargos das carreiras de Técnico Universitário e Analista Universitário, que 

será concedida em razão da jornada de trabalho desempenhada pelo mesmo 

(Art. 18 da Lei nº 11.375 de 05 de fevereiro de 2009). 

(2013) ABONO DE PERMANÊNCIA: Concedido ao servidor ativo que 

tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por 

permanecer em atividade, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 

O valor deste benefício é o equivalente ao valor da sua contribuição 

previdenciária (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103). 

(2014) ABONO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE: é devido ao 

servidor docente que tiver completado os requisitos previstos para aposentadoria 

voluntária com proventos integrais e opte por permanecer no exercício das 

funções inerentes ao cargo, desde que esteja em efetiva regência de classe,  o 

valor deste beneficio corresponde a 80% (oitenta por cento) do valor do 

vencimento base, limitada a concessão ao período de 05 (cinco) anos (Art. 32 da 

Lei nº 8.352 de 02 de setembro de 2002).. 

(/333) GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO): É a gratificação a 

que o servidor faz jus na proporção de 1/12 avos por mês ou fração acima de 

15 (quinze) dias de exercício, durante o respectivo ano civil, calculada sobre o 

valor da remuneração percebida no mês de dezembro. (Art. 79 da Lei nº 6.677 de 



26 de setembro de 1994). 

(/331; /332) ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO: O décimo terceiro 

salário será antecipado em 50% (cinquenta por cento), no mês do aniversário 

do servidor, independente da sua prévia manifestação. O adiantamento poderá 

também ser pago no ensejo das férias do servidor, desde que este opte quando 

da programação das férias, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do 

período de gozo (Art. 80 da Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994). 

(7029) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: Auxílio pecuniário, de caráter 

indenizatório, concedido ao servidor ativo com a finalidade de subsidiar despesas 

com refeição, realizadas no exercício do cargo público, durante a sua jornada de 

trabalho, no valor de R$ 12,00 por dia útil de trabalho, não podendo ultrapassar a 

quantidade de 22 dias úteis por mês de trabalho. (Art. 73 da Lei nº 6.677 de 26 

de setembro de 1994).  

 (4020) ADICIONAL NOTURNO: Compensação percebida pelo servidor 

pelo trabalho realizado à noite, em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) 

horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da hora diurna (Art. 91 da Lei nº 6.677 de 26 

de setembro de 1994). 

OBS: A hora normal tem a duração de 60 minutos, já a hora noturna, por 

disposição legal, é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. 

(1094) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: É um benefício que deve ser 

pago ao servidor quando comprovado o labor em condições insalubres, de forma 

habitual e contínua. É concedido com base na legislação vigente, na legislação 

estadual e nas Normas Regulamentadoras de nºs 15 e 16, e seus respectivos 

anexos, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos percentuais de 20 

(vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) por cento, de acordo com os fatores de 

insalubridade estabelecidos em laudo emitido pela Junta Médica Oficial do 

Estado e incidirão sobre o vencimento básico atribuído ao cargo efetivo ocupado 

pelo beneficiário calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor 

(Decreto nº 16.529 de 06 de janeiro de 2016). 

(7019) AUXÍLIO NATALIDADE: Benefício concedido ao servidor, em uma 

única parcela, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao 

menor vencimento do servidor público estadual, inclusive no caso de natimorto 

(Art. 120 e 136 da Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994). 



(7050) AUXÍLIO TRANSPORTE: consiste em indenização parcial das 

despesas realizadas pelo servidor público civil ativo, com condução, nos seus 

deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa (Art. 73 a 75 da Lei nº 

6.677 de 26 de setembro de 1994 e Decreto nº 6.192 de 04 de fevereiro de 

1997). 

FUNÇÃO GRATIFICADA - FG: Gratificação paga ao servidor de carreira 

investido em Função de Chefia. O servidor poderá optar pelo equivalente a 30% 

(trinta por cento) do valor correspondente do símbolo  do cargo de provimento 

temporário ou pelo valor integral do símbolo, que neste caso, será pago como 

vencimento básico enquanto durar a investidura na função, ou ainda, pela 

diferença entre o vencimento básico e a retribuição do seu cargo efetivo. 

(0008) DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR: Refere-se aos 

símbolos: DAS III, DAS IIC, DAS IIA. 

(0009) DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO: Refere-

se aos símbolos: DAI IV e DAI V. 

(1044) RTI  AUMENTO PRODUTIVO: Vantagem concedida aos servidores 

ocupantes de cargo de Direção e Assessoramento Superior, tendo como objetivo 

propiciar o aumento de produtividade de unidades administrativas ou de seus 

setores, ou a realização de tarefas especializadas, no limite de 125% incidente 

sobre o vencimento do cargo ou função ocupada pelo servidor. No caso do 

servidor técnico especifico quando investido  em  cargo  em  comissão  ou  

função  de  confiança  poderá optar,  enquanto  perdurar  a  investidura,  entre  a  

Gratificação  de  Suporte  Técnico Universitário (GSTU)  e  a  gratificação  de  

RTI atribuídas  em  decorrência  da comissão  ou  função  de  confiança. 

(1143) CET ATRIBUIÇÃO PARA HABILIDADE ESPECÍFICA (%): Vantagem 

concedida aos servidores ocupantes de cargo de Direção e Assessoramento e 

Intermediário e que executam atividades que necessitam de formação acadêmica 

específica, não excedendo o limite percentual de 125 (cento e vinte cinco) por 

cento. No caso do servidor técnico especifico quando investido  em  cargo  em  

comissão  ou  função  de  confiança  poderá optar,  enquanto  perdurar  a  

investidura,  entre  a  Gratificação  de  Suporte  Técnico Universitário (GSTU)  e  

a  Gratificação  de  CET atribuídas  em  decorrência  da comissão  ou  função  de  

confiança. 

(2017) SUBSTITUIÇÃO: É o pagamento devido ao servidor investido em 



Cargo  de Direção ou Função Gratificada quando este estiver substituindo o titular 

do cargo. (§ 4º do art. 26 da Lei Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994). 

(MZ02) ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS: É a complementação 

correspondente a 1/3 (um terço) do período de férias, calculado sobre a 

remuneração do mês em que se inicia o gozo da mesma. 

28. Porcentagem, horas ou dias atribuído a cada rubrica da 

remuneração; 

29. Mês e ano referente a cada pagamento percebido; 

30. Valor atribuído a cada rubrica da remuneração; 

31. É a soma das rubricas de rendimentos 

32. Identifica  rubricas de descontos. 

Principais rubricas utilizadas na UEFS 

(/404) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF): Imposto 

incidente sobre os rendimentos pagos no mês, efetuadas as deduções previstas 

em lei (Dependentes, Contribuição Previdenciária, Pensão Alimentícia) e 

calculado em conformidade com a tabela divulgada pela Receita Federal. 

(7P40/7P41) CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (FUNPREV/BAPREV): Descontada da remuneração do servidor a 

título de  contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores públicos estaduais. Os servidores ingressos até 2007 são regidos pelo 

FUNPREV e os servidores ingressos a partir de 01º de janeiro de 2008 pelo 

BAPREV; 

(/314) CONTRIBUIÇÃO INSS REMUNERAÇÃO: Descontada da 

remuneração do servidor a título de  contribuição para o Regime Geral de 

Previdência Social; 

(7033) ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PLANSERV): Desconto referente a 

parcela custeada pelo servidor correspondente à Assistência a Saúde. Os valores 

das contribuições mensais são convertidos para prestação de serviços médicos e 

hospitalares aos beneficiários do PLANSERV; 

(5113) MENSALIDADE PERCENTUAL REMUNERAÇÃO BRUTA 

(CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ADUFS; SINTEST): Desconto de 1 (um) 

por cento da remuneração bruta do servidor, abatendo o transporte e 

alimentação, por ser filiado o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 



Terceiro Grau do Estado da Bahia (SINTEST/BA) quando servidor técnico 

específico, e, quando servidor docente, por ser filiado a Associação dos Docentes 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUFS); 

33. Porcentagem, horas ou dias atribuído a cada rubrica de 

descontos; 

34. Valor atribuído para cada rubrica de desconto; 

35.  É a soma das rubricas de descontos; 

36. Não se aplica; 

37. Não se aplica; 

38. Valor de rendimentos incidentes para cálculo de Imposto de 

Renda; 

39. Total de vantagens após os descontos; 

40. Número do código utilizado para verificação de autenticidade do 

contracheque. 

            

 

 

 

 

 

Para esclarecer dúvidas sobre seu pagamento, procure 

imediatamente sua unidade pagadora, via Pró-reitoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PGDP/GRH/SPAG 

pgdp@uefs.br  

grh@uefs.br  

spag@uefs.br 

 

 

 


