Caros Colaboradores,
Com o objetivo de otimizar o processo de solicitação de Certidão, Gozo e Pecúnia da Licença
Prêmio, elaboramos esse material de apoio que com certeza lhe ajudará a desenvolver um
ótimo trabalho e a obter um resultado eficiente e eficaz. Neste email você encontrará em
anexos e já na sequência de montagem de PULP, todos os formulários necessários para
compor uma solicitação de Certidão, Gozo e Pecúnia.
Observações Importantes:
1- Deve ser feita apenas uma solicitação por vez sendo sempre a certidão a primeira
delas, pois deve ser publicada para que o acesso ao gozo e a pecúnia sejam liberados.
2- Todas as folhas devem estar anexadas ao processo e jamais na contracapa.
3- A ultima folha deve sempre ser um despacho do diretor contendo no cabeçalho o
nome da U.E, evitando assim que o PULP seja enviado para local diferente atrasando
ainda mais o processo.
4- A Licença Prêmio deverá ser usufruída somente após a publicação, sendo de
responsabilidade da U.E caso ocorra antes.
5- Quando se tratar de OFA sempre deve ser anexado as portarias de admissões e
dispensas e Título de nomeação quando houver.
6- Sendo efetivo, é imprescindível o Título de Nomeação e portarias de admissão e
dispensa quando somados os períodos para a contagem do tempo.
7- Quando houver interrupções todos os períodos devem ser discriminados na certidão.
Ex: 13/01/2004 a 31/12/2004; 02/02/2005 a 30/12/2005... até completar 1825 dias.
8- A planilha de Licença Prêmio bem como todos os formulários do processo, deve ser
preenchida do início ao fim sem desconsiderar nenhum dado pois isso minimiza as
devoluções agilizando o processo.
9- O PULP jamais deve ser levado para a residência ou qualquer outro local que não seja
a U.E ou a Diretoria de Ensino.
PRAZOS DE SOLICITAÇÕES
1- A certidão de Licença Prêmio deve ser solicitada com 20 dias de antecedência
contendo no PULP: Oficio de Autuação, Requerimento Único, Fichas 100 (de todos
os anos referentes ao período da certidão) todas com Visto Confere e assinadas
pelo Diretor, 2 vias da Certidão e Despacho do Diretor.
2- O Gozo deve ser requerido com 20 dias de antecedência para isso contendo no
PULP: Requerimento Único, 1 via do Formulário de Gozo, Declaração do Diretor
(quando professor) e finalmente o Despacho do Diretor.
3- A Pecúnia válida a partir de 16/10/2007, deve ser requerida com antecedência de
4 meses mais o mês de aniversário para isso tendo no PULP: Requerimento Único,
2 vias dom Formulário Específico de Pecúnia, ficha 100 do ano anterior e Despacho
do Diretor.
São Paulo, 04 de outubro de 2012.
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