MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA

ANEXO III: Modelo de declaração fornecida pela Unidade de Gestão de Pessoas da sua
Unidade de Lotação informando que o servidor possui todos os requisitos legais para concessão
do afastamento conforme art. 4º, art. 8º, inciso V art. 12 da Resolução CONSUP nº117/2019;
DECLARAÇÃO1
Declaro para os devidos fins que o (a) servidor (a) ___________________________________,
SIAPE _____________, ocupante do cargo efetivo de ______________________, com lotação
__________________ (INFORMAR SETOR E CAMPUS), solicita afastamento para cursar
Pós-Graduação Strito Sensu ________________________________ em nível de MESTRADO
( ), DOUTORADO ou ( ) PÓS-DOUTORADO ( ) na Instituição _____________________
pelo período de ___/___/____ a ___/___/___ atende aos critério do art. 4º, art 8º, inciso V art.
12 da Resolução CONSUP nº117/2019, pois:
a) Está em efetivo exercício, incluindo o estágio probatório há pelo menos ( ) 3 anos para
mestrado ( ) 4 anos para doutorado e pós doutorado;
b) Não possui licença para tratar de assuntos particulares ou licença capacitação nos
últimos 2 anos;
c) Não possui licença para tratar de assuntos particulares ou afastamento para PósGraduação Stricto Sensu, nos 4 (quatro) anos anteriores à data da solicitação de
afastamento;
d) Não está cumprindo período de permanencia no exercício de suas funções no Campus
de Lotação de acordo com o disposto aos termos do art.8º da Resolução CONSUP nº
117/2019 e § 4 do art. 96-A, Lei 8.112/90;
e) O tempo mínimo de integralização para a aposentadoria voluntária com proventos
integrais seja igual ou superior ao período do afastamento para o Programa de PósGraduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado.
Por ser verdade, assino a presente Declaração.

_____________, _____ de ____________ de ___________
___________________________________
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Esta declaração é um modelo e deve ser editada conforme a situação de cada servidor

