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

ANEXO IV: Anuência da Chefia imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos
Campi); do Pró-Reitor (para os servidores lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias);
e do Reitor (no caso dos servidores vinculados diretamente ao Gabinete)

ANUÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO

INTERESSADO: ____________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________
FUNÇÃO: __________________________________________________________________
PROGRAMA: ______________________________________________________________
NÍVEL: MESTRADO (

)

DOUTORADO ( )

PERÍODO DO AFASTAMENTO ____/___/____ a ___/___/____
Considerando o que dispõe a Portaria nº ________________________ de _____/_____/_____,
que designou a chefia imediata ao ( ) Cargo de Direção (CD), (

) Função Gratificada (FG)

ou ( ) Função Comissionada de Curso (FCC) ________________________________ IFMA;
Considerando o que dispõe a Portaria nº _______________________ de _____/_____/_____,
que designou o ( ) Diretor Geral do Campus ou ( ) Pró-Reitor ou ( ) Reitor do IFMA;
Considerando ainda:
1. O disposto na LEI Nº 12.772, DE 28/12/2012, de ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE
CARREIRAS E CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL, conforme o disposto em seu
Art. 30, Inciso I, §§ 2º e 3º;
2. O disposto na LEI Nº 8.112, DE 11/12/1990, de regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, conforme o disposto em
seu Art. 96-A, §§ 2º e 3º;
3. O (a) servidor (a) _____________________________________________________,
SIAPE: ___________________ cumpriu todas as exigências legais no que diz respeito à
solicitação de afastamento para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no país ou no
exterior;
4. Que a área de concentração do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu pretendida pelo(a)
servidor(a) é de interesse do Instituto Federal do Maranhão e tem afinidade com a área de
atuação do(a) mesmo(a).
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5. Que o afastamento do(a) servidor(a) não compromete, em nenhuma hipótese, as atividades
da Instituição.
Eu, CHEFE IMEDIATO, no cumprimento das atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL
( ) NÃO FAVORÁVEL a participação do servidor como candidato no processo seletivo para
fins de afastamento aos servidores integrantes do quadro de pessoal ativo permanente do
IFMA lotados no Campus _________
Eu, ( ) Diretor Geral do Campus ou ( ) o Pró-Reitor ou ( ) o Reitor, no cumprimento das
atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO FAVORÁVEL a participação do
servidor como candidato no processo seletivo para fins de afastamento aos servidores
integrantes do quadro de pessoal ativo permanente do IFMA lotados no Campus ________

IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Chefia Imediata
(Carimbo e Assinatura)

__________________________________
Diretor Geral/ Pró-Reitor/Reitor
(Carimbo e Assinatura)
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