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APRESENTAÇÃO
O sistema Adesão ao Auxílio Transporte foi desenvolvido pelo Centro de Computação – CECOM em
parceria com o Departamento de Administração de Pessoal - DAP, para gerenciar a concessão do auxílio
transporte no âmbito da UFMG de forma automatizada.

A aplicação encontra-se disponível no Portal MinhaUFMG e as funcionalidades incluem o cadastramento, o
recadastramento periódico, a consulta ao histórico de solicitações/ocorrências e a simulação do valor do
benefício.

O presente manual foi desenvolvido com o objetivo de orientar o servidor quanto aos procedimentos para
solicitação do benefício e acompanhamento no sistema Adesão ao Auxílio Transporte.

INFORMAÇÕES GERAIS

•

Não é necessária a impressão de nenhum documento, pois o processo é virtual.

•

O servidor recém contratado deverá aguardar a liberação de acesso ao Portal MinhaUFMG

para solicitação do benefício. A solicitação poderá ser efetuada com data retroativa, limitada a um
prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
•

A solicitação somente poderá ser alterada pelo servidor enquanto ela estiver na situação

“Em preenchimento”.
•

Após o envio da solicitação o cancelamento poderá ser efetuado somente pela Seção de

Pessoal.
•

A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade do servidor. Em regra, não

é necessário anexar documentos comprobatórios. Entretanto eles poderão ser requeridos em
algumas situações, tais como auditoria.

COMO ACESSAR O SISTEMA
1. Acesse o Portal MinhaUFMG;

2. Selecione a opção Adesão ao Auxílio Transporte:
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3. Na tela inicial, selecione a opção desejada:

Solicitação → Gerir solicitação
Essa função está disponível para os servidores efetuarem a solicitação do auxilio transporte.
Simulador → Simulador
Essa opção está disponível para os servidores e permite simular o valor a ser recebido.

Ajuda
Função disponível para todos os usuários consultarem as principais informações sobre o benefício e sobre
o sistema, sendo:
•

Perguntas Frequentes: principais dúvidas sobre a concessão do benefício.

•

Normas: procedimentos e legislação pertinente sobre o auxílio transporte.

•

Passo a Passo: procedimentos para a solicitação do benefício pelo servidor no sistema.

SIMULAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE
1. Na opção “Simulador”, clique em “Simulador”;

Observação: Passando o mouse no ícone
da simulação.

você terá acesso a mais informações sobre cada campo
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2. Digite o seu Vencimento Básico e o Gasto Diário e clique em “Calcular”;

COMO SOLICITAR O BENEFÍCIO
3. Na opção “Solicitação”, clicar em “Gerir Solicitação”;

4. Conferir as informações no campo “Dados do Servidor”;

IMPORTANTE: Caso haja alguma informação desatualizada ou incorreta, entre em contato com a sua
Seção de Pessoal.
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5. Selecionar a opção “Incluir Solicitação”;

6. Conferir os 03 (três) campos abaixo. Caso os dados estiverem corretos, clique em “Sim” no respectivo
campo e, a seguir, selecione o botão “Salvar” ao final da página.
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Caso os dados estejam desatualizados ou incorretos, efetuar os seguintes procedimentos:
•

Dados funcionais: Procure a Seção de Pessoal de sua Unidade para as devidas providências.

•

Endereço Residencial: Atualizar o endereço no Portal do Servidor (https://www.servidor.gov.br/) e,
feito isto, realizar uma nova solicitação após 48 horas.

•

Local de trabalho: Procure a Seção de Pessoal de sua Unidade para as devidas providências.

7. Clicar na aba “Trajetos Diários”;

8. Clicar em “Editar”;

9. Clicar em “Adicionar trajetos diários”;
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10. Clicar em “Selecionar Linha”;

11. No campo de pesquisa, digite o número ou o nome da linha do ônibus e clique em “Buscar”. Em
seguida, clique em “Selecionar Linha”;

12. Selecione o tipo de trajeto e clique em “Inserir”;
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Observações:
•

O trajeto “Trabalho – Trabalho” é válido para os casos de acumulação lícita de cargos.

•

Você deverá selecionar ao menos 02 (dois) percursos, sendo residência - trabalho e trabalho residência ou residência - trabalho e trabalho-trabalho. Caso você indique apenas um percurso, o
sistema não permitirá que seja dada continuidade à solicitação.

•

O sistema está preparado para reconhecer as possibilidades de integração tarifária das linhas de
transporte coletivo de BH e região metropolitana.

13. Caso você utilize 02 (duas) ou mais linhas de ônibus para chegar e/ou retornar do trabalho, os demais
percursos deverão ser incluídos também no botão “Adicionar trajetos diários”;
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14. Após todas as linhas de ônibus estarem devidamente inseridas, clique em “Salvar”;

15. Em seguida, clique em “Incluir Trajetos”;

16. Após a exibição da tela abaixo, caso os dados estejam corretos, clicar no botão “Enviar Solicitação”.
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Clique em “OK”. Após a realização dessas etapas, sua solicitação será enviada à Seção de Pessoal para
validação.

IMPORTANTE: Se a sua solicitação não for enviada à Seção de Pessoal no mesmo dia, ela será cancelada
automaticamente às 23h59. Nesse caso, será necessário registrar um novo pedido no dia seguinte.

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO
Para acompanhar o andamento da sua solicitação, acesse a opção “Solicitação” e “Gerir Solicitação”;

Clique no ícone “Ver detalhes”.

Após a leitura desse manual, caso persistam dúvidas ou queira enviar sugestões,
entre em contato com a Seção de Pessoal de sua Unidade.
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