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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

NÚCLEO DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO  - NU  AD@IFBAIANO.EDU.BR

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome :

Nome Social :

(Portaria MP/GM n.º 233, de 18.05.2010, PNDH)

Matrícula SIAPE:

Cargo Efetivo: Lotação / Exercício:

Titular de Função/Cargo Comissionado no 
período?
                    (   ) SIM (   ) NÃO 

Qual? (   ) FG (   ) CD (   ) FCC 

Portaria de Substituto: (   ) DOU  (   )  BSI 

nº _______ Data: _____/_____/_________ 

Publicação: _____/_____/_________ 

Venho pelo presente requerer à  DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP  o pagamento da
substituição  remunerada,  previsto  nos  arts.  38  e  39  da  Lei  nº  8.112/90,  disciplinado  pelo  Ofício-Circular  nº
01/SRH/MP/2005, referente ao(s) período(s) de______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
em  razão  do(s)  afastamento(s)  oficial(ais)  e  impedimento(s)  legal(ais)  ou  regulamentar(es),  do  titular:
____________________________________________________,  Matrícula SIAPE nº:_________________  do
(Cargo  /  Função  )  :___________________________________________________,  do código  (FG,  FCC ou
CD):___________,  Portaria nº _______,  Publicada no DOU de ____/____/_______ correspondente à efetiva
substituição, conforme motivo abaixo:

(XX) Art. 77 da Lei nº 8.112/90 – Férias;
(XX) Art. 95 da Lei nº 8.112/90 – Afastamento para estudo ou missão no Exterior, quando o período não exceder a
90 dias;
(XX) Art. 97 da Lei nº 8.112/90 – Ausências para doação de sangue (um dia), alistamento eleitoral( até dois dias),
casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda
ou tutela e irmãos (oito dias consecutivos);
(XX) Art. 102 da Lei nº 8.112/90 –  participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme
disposto no Decreto nº 5.707/200; participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar
representação  desportiva  nacional,  no  País  ou  no  exterior,  conforme  disposto  em lei  específica;  júri  e  outros
serviços obrigatórios por lei; licença à gestante, à adotante e à paternidade; para tratamento da própria saúde; por
motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
(XX) Art. 147 da Lei nº 8.112/90 – Afastamento preventivo pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por
igual período;
(XX) Art. 149 da Lei nº 8.112/90 – Afastamento para participação de comissão de sindicância por 30(trinta) dias,
prorrogável por igual período); PAD ou inquérito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período;
(XX) NOTA TÉCNICA Nº 62/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP – Substituição devida ao substituto do substituto
(A partir do 31º dia)
(XX) Parecer N.º 353/2015/AGU-PGF-PF/IF Baiano - Afastamento para concorrer a eleições.

Anexar ao presente a(s) documentação(ões) oficial(ais) do(s) afastamento(s) e/ou impedimento(s) legal(ais) do
ocupante do Cargo de Direção ou da Função Gratificada. 
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Nesses termos, pede deferimento.

___________, _____ de______________ de_________. 

____________________________________
  Assinatura do servidor

ANUÊNCIAS:

As informações prestadas acima são verdadeiras, declarando que o servidor substituiu efetivamente o titular no
período descrito acima. 

_______________________________ – BA, _____/_____/______           _________________________________
      (Local - Data)                                                                                         Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata

Ciência/Manifestação do Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas – NAGP
Documentação de acordo com legislação em vigor: (   ) sim   (   ) não
Observação(se houver):  ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________-BA,____/____/_____ ________________________________________ 
Local Data     Carimbo e assinatura da Chefia do NAGP

Despacho do Núcleo de Admissão e Desligamento – NUAD/COAPE
Concessão pode ser deferida:  (   ) sim   (   )  não. Em caso negativo, dar ciência à COAPE:
Observação(se houver):_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________-BA,____/____/_______

___________________________________ ________________________________________
Carimbo e assinatura da Chefia do NUAD  Carimbo e assinatura da Chefia do COAPE

Em caso de indeferimento, dar ciência à  DGP:
Parecer favorável ao pleito, conforme manifestação do NUAD:  (   ) sim   (   ) não
Observação:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

__________________-BA,____/____/________ ________________________________________
  Carimbo e assinatura da DGP
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