
 

   

  

 Porto Nacional 30/01/2018  

 REGULAMENTO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE OU  

AUXÍLIO COMBUSTÍVEL  

1.0 Do Objetivo: Viabilizar o deslocamento de professores residentes em outras 

cidades que ministram aulas na FAPAC.  

2.0 Do Motivo do Benefício: Disponibilidade de poucos profissionais na cidade 

de Porto Nacional.  

3.0 Dos requisitos obrigatórios para terem direito ao benefício  

 Ser Professor contratado pela IES;  

 Residir em outra cidade;  

 Utilizar transporte Público; ou  

 Utilizar automóvel próprio para deslocamento; 

  

4.0 Das Cidades Contempladas e sua Quilometragem  

Brejinho de Nazaré  43 km  

Monte do Carmo  44 km  

Palmas  70 km  

Silvanópolis  60 km  

  

6.0 Da quantidade de Vale Transporte que o Professor terá direito  

O docente terá direito a dois vales transportes por dia de trabalho efetivo no ITPAC 

PORTO, obedecendo ao horário estabelecido pela IES.  

7.0 Auxílio Gasolina  

 O docente terá que comprovar o endereço da cidade que reside no ato da 

contratação.  

 

Será concedido ao docente:  

 1 litro a cada 20 km no valor de R$ 4,50 por litro.  

  

Exemplo  

Se o docente mora a 70 km e vem 2 vezes por semana o mesmo terá direito a:  

70km x 2 vindas = 140 km  

70km x 2 voltas = 140 km  

Totalizando = 280 km  

280km / 20km = 14 litros semanais de direito 



 

   

  

14 litros x R$4,50 = R$ 63,00 por semana 

*É considerado 1 mês como 4 semanas, totalizando o benefício mensal em R$ 

252,00. 

  

7.1 Das datas de entrega do benefício: O benefício é entregue através do cartão 

Sodexo e é liberado sempre depois do dia 20. 

 

8.0 Das Obrigações da Empresa e do Docente  

 Se o docente tiver qualquer alteração no seu horário de trabalho que 

implique mudança nos dias de trabalho, deverá junto com a coordenação 

comunicar ao Recursos Humanos, no prazo máximo de 24 horas;  

 O Recursos Humanos atualizará o repasse na próxima data de entrega; 

 O benefício não pode ser solicitado por terceiros e nem por procuração;  

 Em caso de perca ou roubo do vale transporte a instituição não se 

responsabilizará pela substituição do mesmo;  

 Em caso de perca ou roubo do cartão Sodexo a instituição não se 

responsabilizará pela substituição do mesmo. O docente deverá tomar as 

devidas providências diretamente com a empresa Sodexo. 

9.0 Manutenção ou renovação do Benefício  

 No período de férias escolares ou trabalhistas o professor não terá direito ao 

benefício;  

 O professor só poderá solicitar requerimento ou renovação do benefício na 

1ª semana do semestre letivo, caso não solicite, o mesmo não será concedido 

retroativo a data da nova solicitação;  

 Não será aceito requerimento com data antecedente ao dia que inicia o 

semestre letivo;  

 Em nenhuma hipótese o benefício será renovado automaticamente.  

10.0 Das Penalidades  

Se ficar comprovado à transferência, venda o empréstimo do benefício para 

terceiros, o docente perderá o direito ao Benefício e receberá as penalidades legais.  

11.0 Disposições Gerais  

O benefício poderá sofrer modificações e/ou ser extinto pela empresa de acordo 

com sua disponibilidade financeira.  

Este benéfico não tem caráter salarial, mas sim assistencial, não tendo direito ao 

benefício o docente que for demitido ou que não se encaixar dentro dos parâmetros 

estabelecido por este documento. 


