
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

FORMULÁRIO PARA AFASTAMENTO DE CURTA DURAÇÃO (até 15 dias)

TODA COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR SERÁ PELO E-MAIL INSTITUCIONAL
O preenchimento deste formulário deverá ser digitado e enviado, no formato PDF, com 30 dias de antecedência para o e-mail:

afastamento@progep.ufu.br
No campo assunto especificar: AFASTAMENTO DE CURTA DURAÇÃO

De acordo com a Lei N 8.112/90 e o Decreto N 5.707/2006, o servidor poderá afastar-se para ações/eventos de curta duração no País ou no Exterior (congressos,
seminários, conferências, encontros, visitas técnicas e similares) para atualização e desenvolvimento profissional. 

ATENÇÃO: A SOLICITAÇÃO DO AFASTAMENTO NÃO PODERÁ SER CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ESTIVER USUFRUINDO CONCOMITANTEMENTE DE
QUALQUER OUTRA OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO OU LICENÇA.

1 IDENTIFICAÇÃO            (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS)

Nome: Nº SIAPE:

Cargo:                                                                                                                                 

Lotação: Setor de trabalho: Ramal: Campus:

E-mail: Cidade/Estado:

Nome da chefia Imediata: E-mail da Chefia Imediata: Ramal da Chefia Imediata:

2 REQUERIMENTO

Venho pelo presente requerer Afastamento de Curta Duração com início do evento em  e término em .  Deslocamento:

ida em  e volta em  .

Evento: 

Instituição: 

Cidade:  Estado:  País: 

Apresentará trabalho?   Não.    Sim. 

Titulo do trabalho:  

3 TIPO

 Com ônus – quando implicar direito a passagens e diárias; assegurado ao servidor o vencimento ou salário e demais vantagens do cargo. Caso tenha
órgão financiador informar o órgão e o benefício

 Com ônus limitado – perceberá apenas vencimento ou salário e demais vantagens do cargo.

4 PARECER DA CHEFIA SUPERIOR

 Deferido               Indeferido
Justificativa quanto ao deferimento/indeferimento da solicitação.

Data:           _____________________________________________

                                                       Carimbo e assinatura da Chefia Superior

5 CIÊNCIA DO(A) SERVIDOR(A)

 Estou ciente que o SIAPE poderá suspender o pagamento, durante o período do Afastamento de Curta Duração, de vantagens e
benefícios (Adicional noturno, Adicional de insalubridade, Adicional de periculosidade, Vale-transporte) de acordo com a legislação vigente.

 Estou ciente de que ao retornar do Afastamento de Curta Duração é necessário solicitar nova concessão de adicional de insalubridade
ou periculosidade pelo SESET (Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho).
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 Estou ciente que o Afastamento de Curta Duração pode ser concedido por um período de até 15 dias.

 Estou ciente que o período de deslocamento para evento no país será de no máximo 1 (um) dia antes do início do período de
afastamento, e no máximo 1 (um) dia após o término do referido período, devidamente comprovado.

 Estou ciente que o período de deslocamento para evento no exterior será de no máximo 2 (dois) dias antes do início do período de
afastamento, e no máximo 2 (dois) dias após o término do referido período, devidamente comprovado.

 Estou ciente que somente poderei afastar-me para o exterior após a publicação do despacho do Magnífico Reitor no Diário Oficial da
União (DOU).

 Estou ciente que deverei apresentar, ao final do Afastamento de Curta Duração, documento comprobatório de participação no evento,
sob pena de obrigação certa  e exigível  de ressarcimento à UFU, do valor  equivalente  ao montante recebido durante o período do
Afastamento, acrescido de correção monetária, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.

 Estou ciente que devo reassumir de imediato minhas funções na UFU, tão logo seja expirado o prazo concedido para o afastamento.

Data:          _____________________________________________

                                                                Assinatura do(a) Servidor(a)

6 DOCUMENTOS ANEXOS / CHECK LIST

1)  Formulário de Afastamento de Curta Duração preenchido digitalmente, juntamente com o item 2, salvos no formato PDF e enviar para o
e-mail: afastamento  @  progep  .ufu.br  
2) Comprovante de inscrição no evento,  carta de aceite do trabalho  ou declaração  da Instituição em papel timbrado e com carimbo
(constando: nome da Instituição, local de realização do evento, datas de início e término do evento, objeto do evento). Enviar para o e-
mail: afastamento  @  progep  .ufu.br  

OBS.: TODA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA SERÁ DEVOLVIDA AO SERVIDOR.
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