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Orientações sobre Ressarcimento do Apoio à Qualificação 2016

Con forme o item 4.4 do Ed ital 22/2016, "O ressarcimento será concedido até o prazo de

nove (09) meses, durante o exercício financeiro pleiteado, para o período de abril a dezembro".

O servidor que tiver sido reprovado em qualquer disciplina, deverá apresentar informe da

Instituição de Ensino sobre o valor correspondente da mensalidade, excluindo o valor da mensalidade

reprovada, em virtude do servidor não ter o direito do ressarcimento sobre disciplinas em que foi reprovado,

ou ficou caracterizada a desistência. Caso o servidor não apresente esse detalhamento, o processo será

arquivado até que o mesmo seja esclarecido.

O processo de ressarcimento parcial deverá obedecer o seguinte trâmite:

I. O servidor deverá preencher o Formulário Próprio de Requerimento de Apoio a Qualificação - 2016 e a

ele anexar o comprovante de matr-ícula e o comprovante de pagamento, informando o mês de referência

do pagamento (boleto e comprovante de pagamento ou declaração da Instituição de Ensino, informando a

efetivação do pagamento);

Todos os servidores deverão encaminhar a documentação acima

mencionada ao NAGP (Servidores dos campi) e Núcleo de Capacitação

(servidores da Reitoria) para que possam então ser ressarcidos.

Caso não apresente o comprovante de matrícula, o servidor, em

hipótese alguma, será ressarcido

2. Deverá apresentar a documentação ao NAGP (Compus Catu, Guanarnbi, Santa Inês, Senhor do Bonfim e

Bom Jesus da Lapa, Uruçuca, Valença, Itapetinga, Teixeira de Freitas e Governador Mangabeira) e ao

NUCAP/CODPE/DGP (servidores da Reitoria). O NAGP e NUCAP farão a conferência da documentação

com o processo de execução do pagamento e valores aprovados (não poderá ser feito o pagamento que

ultrapasse o valor estipulado para o servidor). Após a conferência o NAGP e o NUCAP emitirão o confere

com devida assinatura e carimbo, assim como preencherá o relatório de execução que será enviado

mensalmente ao NUCAP/CODPE/DGP.
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3. O NAGP ou NUCAP encaminhará a solicitação para autorização do Dirigente máximo da Instituição:

Diretor do Campus ou Reitor (se Reitoria);

4. Em seguida a solicitação devidamente autorizada será encaminhada para o Financeiro do Campus

(Carnpus Catu, Guanambi, Santa Inês, Senhor do Bonfim e Bom Jesus da Lapa, Uruçuca, Valença,

I.tapetinga, Teixeira de Freiras e Governador Mangabeira) ou Financeiro da Reitoria (se Reitoria) para

execução financeira.

5. O ressarcimento será realizado mediante crédito em conta corrente do servidor. E pagamentos anteriores,

relativo ao exercício de 2016, feitos pelo servidor contemplado à Instituição de Ensino Superior somente

serão ressarcidos pelo IF l3aiano mês a mês, em caráter retroativo.

Atenciosamente,

MAí~DOURADO SILVA
Chefe do Núcleo de capacitação
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Ciência dos Servidores - Campus:

Nome Assinatura
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