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1            MÓDULO 36: MECANISMO DE RETENÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL E DE  
TALENTOS 

 
 

CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 
 
 

REFERÊNCIA: Relatório/VIGEP- 015/2012, aprovado na 12ª ROD/2012  
 
 
 
1 FINALIDADE 

 
Estabelecer as normas gerais para o mecanismo de retenção do capital intelectual e de 

talentos, com foco na mitigação de processos judiciais, estabilidade do clima 
organizacional definir os critérios e procedimentos para a incorporação administrativa da 
função, bem como para concessão da gratificação provisória por tempo de função.   

 
 

2 CONCEITO  
 
2.1 Incorporação por Tempo de Função – ITF 
 
É o mecanismo de incorporação administrativa de função concedida aos empregados que 
forem dispensados do exercício de função após um período igual ou superior a 10 anos, de 
função. 
 
2.2 Gratificação Provisória por Tempo de Função - GPTF 
 
É o mecanismo de concessão de gratificação provisória por tempo de exercício de função, 
atribuída aos empregados que forem dispensados da função após um período mínimo de 5 
anos e menor que 10 anos de função. 

 
 
3 GENERALIDADES 
  
3.1 Caberá a Área de Gestão de Pessoas em conjunto com as Áreas clientes estabelecer 
plano de realocação e integração dos empregados enquadrados nos mecanismos citados, 
avaliando o potencial dos empregados e as oportunidades existentes de realocação, 
observando as normas e orientações previstas pela Empresa.  

 
3.2 Sobre os valores pagos a título de Incorporação Administrativa por Tempo de Função e 
por Gratificação Provisória por Tempo de Função incidirão os anuênios a que o empregado 
faz jus. 

 
3.3 A Incorporação Administrativa por Tempo de Função e a Gratificação Provisória por 
Tempo de Função serão reajustadas nos mesmos períodos e com os mesmos percentuais 
aplicados linearmente sobre a tabela de salário da Empresa. 
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2 3.4 O empregado que tenha sido dispensado da função por recomendação médica 
expressa, devidamente homologada por médico da Empresa, ou em decorrência de 
conclusão de processo de reabilitação profissional fará jus à ITF e/ou a GPTF, desde que 
atendidos aos demais critérios de concessão. 
 
3.5 Sobre o valor da ITF e da GPTF incidirão todos os encargos sociais (INSS, FGTS, 
Postalis, IR, etc). 
 
3.6  A concessão da ITF ou da GPTF será por meio de portaria emitida pelo Chefe da 
CEGEP na Administração Central e pelo Diretor Regional no âmbito da sua regional, desde 
que atendidos os critérios estabelecidos neste módulo. 

 
* * * * * 


