
Universidade Federal do Rio de Janeiro

PR4 – Pró-Reitoria de Pessoal

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO

Nome:  SIAPE:

Cargo:  Departamento/Unidade: 

Tels.:         E-mail: 

Natureza do Afastamento

   Com Ônus,  Órgão Financiador: 

   Com Ônus UFRJ (Auxílio Viagem)                    Com Ônus limitado (com manutenção dos vencimentos, sem auxílio viagem)

Período Total de Afastamento (incluindo trânsito)

Início: / /  Término: / /

Período do Evento:

Finalidade do Afastamento

 Pós-Doutorado    Doutorado    Mestrado     Especialização      Eventos (conferências, visitas técnicas, missões)

Natureza: 

Instituição ou Entidade: 

Cidade:  País: 

Afastamento anterior de longa duração: Sim   Não      Período: 

Botão de opçãoBotão de opçãoBotão de opçãoBotão de opção Botão de opção

Botão de opção 2

Botão de opção 2 Botão de opção 2

Início: / /  Término: / /



Interesse do Afastamento para a Instituição: 

Eu,  ,  abaixo   assinado,   declaro   que   no   período   de

afastamento de / /  a / /  não estarei em

gozo de férias, por isso assumindo responsabilidade de não fazer coincidir tais períodos, sob pena de fazer a devida
reposição, incontinenti, na forma do Artigo 46 da Lei nº 8.112/90, além de responder ao devido procedimento disciplinar.
Declaro não responder a nenhum inquérito administrativo na presente data e não estar envolvido com carga horária
didática durante o período de afastamento. Comprometo-me ainda, na forma do artigo 96 da Lei nº 8112, de 11 de
dezembro de 1990, a assumir os seguintes compromissos: 

1 - Não pedir licença para tratar de interesses particulares nem exoneração do cargo antes de decorridos tempo igual ao
afastamento, salvo mediante indenização das despesas havidas com meu aperfeiçoamento;

2 - Continuar, por tempo igual ao do afastamento, a prestar serviços à Unidade / Órgão (ou entidade) de minha lotação,
inclusive realizando os conhecimentos adquiridos no curso (ou estágio).

Fico ciente desde já que:

a) Entre as despesas do curso (ou estágio) incluem-se os vencimentos, despesas com transporte e quaisquer outras
vantagens pecuniárias percebidas durante o afastamento ou razão ele;

b) Na hipótese de abandono do cargo, terei que fazer as indenizações em dobro, além de ficar sujeito às penalidades
impostas pela legislação em vigor.

___________________________________________________________

Assinatura do(a) Servidor(a)

Aprovação do Afastamento

A ser preenchido pelo Departamento

O afastamento do servidor tem relação direta com as suas atividades funcionais? Sim   Não 

Rio de Janeiro,         _____________________________________________________

                                                                                                                                                Assinatura e Carimbo do Chefe do Departamento
Aprovação do Colegiado

Rio de Janeiro,         _____________________________________________________

                                                                                                                                                 Assinatura e Carimbo do Chefe do Dirigente
Autorização

Rio de Janeiro,         _____________________________________________________

                                                                                                                                                                              Reitor
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