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FLUXO:

Passo Responsável Procedimento

1 Interessado

-  Preenche  o  Requerimento  para  concessão  de  Licença 
Incentivada  sem  Remuneração e  apresenta  à  chefia 
imediata para ciência;
-  Anexa  ao  pedido  a  declaração de  estar  ou  não 
respondendo  a  sindicância  ou  a  processo  administrativo 
disciplinar.

2 Chefia
Imediata

- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha ao Diretor Geral do Campus/Pró-Reitor/Diretor 
Sistêmico para ciência e manifestação
OBS.: A  negativa  do  pedido  de  licença  incentivada  sem 
remuneração será fundamentada em fatos concretos, devendo a 
autoridade demonstrar a necessidade da manutenção do servidor 
em  exercício  e  os  impactos  que  a  licença  provocaria  no 
desempenho das atividades do órgão ou entidade.  
A licença  incentivada,  uma  vez  concedida,  não  poderá  ser 
interrompida  a  pedido  do  servidor  ou  no  interesse  da 
administração

3
Diretor Geral/Pró-

Reitor/Diretor Sistêmico

- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha a documentação ao  Núcleo de Apoio à Gestão 
de  Pessoas  –  NAGP  (Campus)  e  DGP  (Reitoria)  para 
abertura de processo administrativo 
OBS.: A  negativa  do  pedido  de  licença  incentivada  sem 
remuneração será fundamentada em fatos concretos, devendo a 
autoridade demonstrar a necessidade da manutenção do servidor 
em  exercício  e  os  impactos  que  a  licença  provocaria  no 
desempenho das atividades do órgão ou entidade.

A licença  incentivada,  uma  vez  concedida,  não  poderá  ser 
interrompida  a  pedido  do  servidor  ou  no  interesse  da 
administração

4 NAGP/DGP
Confere  se  o  requerimento  e  demais  documentos  estão 
devidamente  preenchidos  e  anexados  ao  pedido,  abre 
processo e encaminha  à Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP

Recebe o processo e verifica:
-  se  o requerente é  acusado em sindicância  ou processo 
administrativo disciplinar  até  o  seu julgamento  final  e  o 
cumprimento da penalidade, se for o caso;

 

 



5 DGP/COAPE/CODPE/CO
ASQ

- se o requerente está efetuando reposições e indenizações 
ao erário, enquanto não for comprovada a quitação total do 
débito;  
- se o requerente está em estágio probatório;
-  se o requerente está regularmente licenciado ou afastado 
em virtude  de  férias,  licença  por  motivo  de  doença  em 
pessoa da família,  licença por motivo de afastamento do 
cônjuge  ou  companheiro,  licença  para  o  serviço  militar, 
licença  para  atividade  política,  licença-prêmio  por 
assiduidade, licença para capacitação, licença para tratar de 
interesses  particulares,  licença  para  o  desempenho  de 
mandato classista,  licença à  gestante,  licença à  adotante, 
licença-paternidade,  licença  para  tratamento  de  saúde, 
licença por acidente em serviço ou doença profissional, júri 
e  outros  serviços  obrigatórios  por  lei,  afastamento  para 
exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou 
missão no exterior, participação em competição desportiva 
nacional  ou  convocação  para  integrar  representação 
desportiva  nacional,  no País  ou no  exterior,  afastamento 
para  servir  a  organismo  internacional  de  que  o  Brasil 
participe ou com o qual coopere, afastamento preventivo 
ou reclusão;
- se o requerente está afastado para Licença para tratar de 
interesses particulares;
 - se o requerente está cedido para algum órgão;
-  se  o  requerente  é  ocupante  de  cargo  ou  função  de 
confiança.

5 DGP

Analisa o processo e emite parecer:
Se parecer pela não concessão, dá ciência ao interessado → 
passo 1.
Se  parecer  pela  concessão,  encaminha  ao  Gabinete  do 
Reitor - GR, com minuta de portaria.

6 GR
Realiza  o  despacho  e  encaminha  para  publicação  de 
portaria 

7 PUBPORT
Efetua a publicação da portaria no Diário Oficial de União 
e envia o processo à DGP.

8 DGP
Encaminha o processo à COAPE para ajustes no SIAPE, 
realização dos ajustes financeiros, anexa o PCA do servidor 
ao processo e encaminha para arquivamento.

Dúvidas sobre este assunto podem ser esclarecidas com a DGP pelo e-mail dgp@ifbaiano.edu.br.


