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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Campus Avançado Formoso do Araguaia
Direção

Comissão responsável pelo processo sele�vo de afastamento de
docentes para capacitação stricto sensu

 
 

EDITAL Nº 7/2021/FAR/REI/IFTO, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
 

PROCESSO SELETIVO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCENTES DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO
DO ARAGUAIA – IFTO PARA FINS DE AFASTAMENTO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA

CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO STRICTO SENSU.
 
 

ANEXO II - REQUERIMENTO PARA AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO
Servidor:                                             SIAPE:  
Tipo de Afastamento: (  ) Inicial                   (   )Prorrogação
Nível: (  ) Mestrado   (  ) Doutorado   (  ) Pós-doutorado 
Jus�fica�va para
par�cipação:  

Local em que será
realizado:  

Carga horária prevista:  
Período de afastamento
previsto:  

Ins�tuição promotora:  
Jornada semanal e horário
de trabalho regular do
servidor: 

 

Custos previstos
relacionados diretamente
com a ação, se houver:

 

Custos previstos com
diárias e passagens, se
houver: 

 

Deverão ser incluídos os seguintes documentos: 

- Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme modelo disponibilizado no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI; 
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- Carta de aceite como aluno regular ou documento equivalente, fornecido pela en�dade
promotora;

- Comprovação de que o curso pretendido tenha ob�do conceito igual ou superior a 3 (três)
na úl�ma avaliação da CAPES (para ins�tuições nacionais).

- Curriculum la�es atualizado;

- Cronograma de a�vidades a serem desenvolvidas durante o período de afastamento;

- Plano de estudos que, obrigatoriamente, deverá conter as seguintes informações:

a) Proposta das disciplinas a serem cursadas no período de afastamento, com calendário
acadêmico e quan�dade de créditos necessários para integralização do curso;

b) Linha de pesquisa proposta;

c) Áreas de curso e concentração;

d) Resumo da proposta do projeto de pesquisa.

- Documento emi�do pela chefia imediata do servidor que ateste a ausência de débitos
referentes à sua jornada de trabalho e/ou eventuais compensações de horários a serem
realizadas decorrentes de atrasos, faltas jus�ficadas ou Gra�ficação por Encargo de Curso ou
Concurso.

- Comprovante de aprovação em processo sele�vo para concessão de afastamento para pós-
graduação stricto sensu.

- Caso a ação demande Diárias e Passagens deverão ser incluídos documentos que
comprovem que o custo total é inferior ao custo de par�cipação em evento com obje�vo
similar na própria localidade de exercício ou que a oferta deste evento é inexistente na
unidade de exercício. 

- Termo de Compromisso e Responsabilidade de Afastamento para Capacitação.

- Termo de Comprome�mento para Afastamento para Curso no Exterior, caso o curso seja
realizado no exterior deverá ser incluído. 

 

Comprometo-me a autuar ao processo gerador do afastamento para pós-graduação e
encaminhar à Unidade Setorial de Gestão de Pessoas, no prazo máximo de 60 (trinta) dias
cópia do diploma e/ou cer�ficado de conclusão do curso, cópia do histórico escolar
e  Curriculum La�es atualizado;
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que inserindo
informações falsas poderá ser a mim imputado o crime previsto no art. 299 do Código Penal
Brasileiro, sem prejuízo das sanções cíveis e administra�vas cabíveis.
 

___________________, _____ de ____________ de ______.
 

_____________________________

Assinatura do Servidor
 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
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Diretor, em 26/02/2021, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1229606 e o código CRC 3A25CEA1.

 
 
 

Rua do Açude, s/n.º, próximo ao Lago Municipal — CEP 77.470-000 Formoso do Araguaia/TO — (63)
3357-1982 

portal.i�o.edu.br/formoso — formoso@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23235.003935/2021-22 SEI nº 1229606

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

