
Normas complementares – Edital PRPI Nº003/2022

Comissão geral dos TAES, para concessão de diárias e passagens para
participação  em eventos acadêmico-científicos ou de extensão

A comissão de servidores(as) Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) da
Universidade Federal de Jataí, portaria nº 457, de 17/05/2022, processo SEI
23854.003802/2022-40, definiram as normas complementares ao Edital PRPI
Nº003/2022, para classificação dos TAEs, a serem contemplados em seus pedidos de
diárias e passagens, para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos
ou de extensão:

1. DOS PEDIDOS

Os(as) servidores(as) TAEs deverão apresentar a seguinte documentação:

a) Folder e/ou programação do Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários,
Simpósios, Encontros, Colóquios, Workshops, Reuniões, Painéis, Jornadas, Feiras,
Mostras de Ciência e Tecnologia e Escola.

a.1) O trabalho a ser apresentado deve guardar estreita relação com a atuação
profissional do autor, ser de interesse da UFJ e, necessariamente, estar vinculado a uma
linha ou grupo de pesquisa, programa, projeto ou atividade acadêmica, de pesquisa ou
de extensão, cadastrado no âmbito da instituição, devendo constar estas informações no
formulário de inscrição (Concessão de diárias e passagens para apoio a participação em
eventos acadêmicos-científicos).

b) Comprovante de submissão e/ou aceite de trabalho, quando houver;

c) Extrato de participação em projetos de pesquisa/ensino/extensão (se houver);

d) Portaria de afastamento devidamente publicada no Diário Oficial da União, nos casos
de eventos no exterior. Deverá ser apresentada em até 7 dias do início do deslocamento
(mínimo 15 dias é o correto, podemos gerar PCDP e a mesma ficar no cadastro
enquanto não entregarem a portaria publicada).

e) Formulário de inscrição de solicitação devidamente preenchido;

f) A não entrega da documentação exigida, dentro do prazo estabelecido (item 2.b)
implicará na desclassificação do(a) solicitante.



2. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

a) A documentação deverá ser enviada para o seguinte e-mail:
comissaotaejatai@gmail.com

b) A documentação deverá ser enviada até as seguintes datas:

Período do evento Envio da documentação

01/07 a 30/09/2022 Até 08/06/2022

01/10 a 31/12/2022 Até 08/09/2022

3. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Os critérios de classificação dos pedidos para concessão de diárias e passagens
para participação em eventos, serão pautados nos  seguintes quesitos:

Tabela de pontuação

Critério Período Pontuação
Participação com trabalho submetido modalidade oral 2
Participação com trabalho submetido modalidade pôster 1
Participa em projeto(s) de pesquisa 2
Participa em projeto(s) de ensino 2
Participa em projeto(s) de extensão 2

Periodicidade do evento
Anual 0,5
Bianual 1
Acima de 02 anos 2

Edição do evento I a III 0,5
Acima de IV 1

Evento internacional* 1

Duração do evento Até 3 dias 1
Acima de 3 dias 0,5

TOTAL 16,5
*Válido para eventos internacionais no Brasil ou no exterior

4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o TAE com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art.
27 da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Não havendo TAE
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terá preferência o TAE com maior
tempo como servidor efetivo na Regional Jataí. Persistindo o empate, terá preferência o
TAE com maior  idade (meses completos)

5. DOS RECURSOS



Será assegurado ao interessado o direito de interpor recurso contra o resultado
preliminar, que será analisado pela comissão. O referido recurso, deverá ser
encaminhado para o e-mail comissaotaejatai@gmail.com, obedecendo ao prazo de até
48 horas após a divulgação do resultado preliminar.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos a partir do edital PRPI n°03/2022. Em último caso, se
necessário, pela Comissão geral dos TAES, para concessão de diárias e passagens.

Jataí, 01 de junho de 2022.

Francys Pimenta de Faria
Presidente da Comissão
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