
                   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
                        BAIANO 
                        Reitoria

REQUERIMENTO – INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Instrução: Abrir processo no SIGA e entregar com capa

Nome:  Matrícula  SIAPE  nº:

Nome Social:

Cargo:  Nível/Classe/Padrão:

Função (se tiver): Código (FG ou CD):

Lotação (local de atuação na Instituição): 

Descrição das atividades desenvolvidas no ambiente de lotação:

Requer Incentivo à Qualificação por conclusão do curso (Nome do Curso / anexar diploma ou certificado):

Anuências

As informações  prestadas  acima  são verdadeiras,  declarando que o servidor  está  lotado e  desenvolvendo as
atividades descritas acima, como atribuição legal do cargo. 

__________________ – BA, _____/_____/______                ________________________________

      (Local Campus/Reitoria)                                                                                           Assinatura por extenso do Requerente
                        
__________________________________                        __________________________________

  Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata                                Carimbo e Assinatura do Diretor Geral

NAGP OU CODPE: Identificação do Ambiente Organizacional  Decreto 5824, de 29/06/2006

1. (  ) Administrativo  2. (  ) Infra-Estrutura
3. (  ) Ciências Humanas, Jurídicas e 
Econômicas  

 4. (  ) Ciências Biológicas  5. (  ) Ciências Exatas e da Natureza 6. (  ) Ciências da Saúde

7. (  ) Agropecuário 8. (  ) Informação
9. (  ) Artes, Comunicação e Difusão
10. Todos os ambientes 
organizacionais

Parecer do NUPROG:
Correlação da atuação do servidor e o ambiente organizacional
 (   ) Direta                   (   ) Indireta Percentual do Incentivo: ________

Salvador – BA, ______/______/___________.        _________________________________________

                                                                        SERVIDOR NUPROG
       Os  programas  de graduação nas  modalidades  de bacharelados,  Licenciaturas  e  Cursos  Superiores  de

Tecnologia  e  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu  (mestrado  e  doutorado) conferem  Diploma aos

concluintes,  enquanto  os  programas  de  pós-graduação  lato  sensu (especialização,  MBA e  aperfeiçoamento)

conferem o Certificado aos concluintes.
Atenção: Não serão aceitos documentos provisórios de conclusão de curso em substituição do diploma ou 

certificado.
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