
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
 

DECLARAÇÃO
 NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE PESSOAS / DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

(Artigo 6°, Incisos III a X , Art. 8° § 1°, e Art. 10° § 1 e § 2 da Portaria 267 de 15/03/2016)

Declaro que  o(a)  servidor(a):  _____________________________________________________;  Matrícula

SIAPE: ______________________; Cargo___________________________________; Lotado(a) no Campus:

____________________________________________;  Lotado  (a)  no  Setor  /  Departamento:

___________________________________________; se encontra na situação indicada abaixo:

1) Quanto a pertencer ao quadro efetivo do IF Baiano há, pelo menos, 03 (três) anos para o caso de pleito

de  afastamento  para  Pós-Graduação  stricto  sensu,  em  nível  de mestrado,  e  4  (quatro)  anos  para

doutorado e pós-doutorado, incluído o período de estágio probatório para ambos:

(    ) Pertence ao quadro.          

(    ) NÃO pertence ao quadro. (Especifique): ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

2) Quanto a ter se afastado por licença para tratar de assuntos particulares nos 02 (dois) anos anteriores

à solicitação de afastamento para mestrado, doutorado ou pós-doutorado:

(    ) Não se afastou.

(    ) Se afastou. (Especifique): _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

3) Quanto a ter usufruído da licença para capacitação nos 02 (dois)  anos anteriores  à solicitação de

afastamento para mestrado, doutorado ou pós-doutorado:

(    ) Não usufruiu.

(    ) Usufruiu. (Especifique): ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;



4) Quanto a ter usufruído de afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu

nos 02 (dois)  anos  anteriores  à  solicitação de novo afastamento  para  mestrado,  doutorado ou pós-

doutorado:

(    ) Não usufruiu.

(    ) Usufruiu. (Especifique): ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

5) Quanto a já possuir Curso no mesmo nível de qualificação pretendido:

(    ) Não possui.

(    ) Possui.  (Especifique): __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

6) Quanto ao Curso pretendido ter  relação direta com o cargo e ambiente organizacional  em que o

servidor se encontra inserido, de acordo com os preceitos estabelecidos no Decreto nº 5.824/2006:

(    ) O Curso tem relação direta. 

(    ) O Curso NÃO tem relação direta.  (Especifique): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________;

7) Quanto a estar indiciado em processo administrativo disciplinar:

(    )  Não está indiciado.

(    ) Está indiciado. (Especifique): ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

8) Quanto a ter obtido resultado favorável em “Avaliação de Desempenho Anual” mais recente:

(    ) Obteve. 

(    )  Não obteve. (Especifique): ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________;



9)  Quanto  a já  ter  sido afastado de suas  obrigações  com a  Instituição  para o mesmo  nível  de pós-

graduação pretendido:

(    )  Não foi afastado para o mesmo nível pretendido.

(    ) Foi afastado para o mesmo nível pretendido. (Especifique) __________________________________  

_______________________________________________________________________________________;

10) Quanto a está exercendo cargos de confiança (FG e CD):

(    )  Não exerce cargo/função  de confiança (FG ou CD).

(    ) Exerce cargo/função de confiança (FG ou CD). (Especifique):  _________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

11) Quanto a possuir “carga horária reduzida”, seja com redução de vencimento ou por flexibilização:

(    )  Não possui carga horária reduzida. 

(    ) Possui carga horária reduzida. (Especifique): _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

_______________________________,________de__________________de________

                   (Cidade)

_________________________________________________________

CHEFIA DO NAGP/DGP

(Assinatura e Carimbo)


