
EDITAL DE AFASTAMENTO TOTAL TAE 

001/2019 

A Comissão de Avaliação das Solicitações de Afastamento Total de Servidores Técnicos 

Administrativos- TAEs da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais definidas pela Resolução do Conselho Gestor/REJ/UFG no. 004/2017 e 

considerando o disposto na Resolução CONSUNI 02/2014 e em conformidade com a Lei 8.112/1990, 

Lei no. 11.091/2005, Decreto no. 5707/2006 e Decreto 5.825/2006, torna público a abertura de 

inscrições para o Edital no. 001/2019 - Processo de Seleção e Classificação para Afastamento Total 

de Servidores Técnicos e Administrativos em Educação (TAE) da Regional Jataí a fim de 

qualificação para pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado. 

DO OBJETIVO: 

A concessão de afastamento para os servidores técnicos administrativos é realizada com o objetivo 

de garantir e estimular o desenvolvimento individual e profissional dos servidores técnicos 

administrativos da Regional promovendo a qualificação do servidor e o progresso no sistema 

organizacional, visando disseminar a busca por conhecimento, bem como possibilitar a preparação 

do servidor para melhor desempenho das suas funções. O presente edital visa regulamentar o 

Processo Classificatório de Afastamento Total para Qualificação de servidores técnicos 

administrativos da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. 

DOS REQUISITOS: 

A concessão para afastamento obedecerá os seguintes requisitos: 

I- responder ao edital de afastamento para qualificação, acompanhado de parecer consubstanciado 

da chefia imediata, para liberação. Assegurando o funcionamento da  

Unidade/Setor/Seccional/Órgão, através do planejamento conjunto entre Servidor, Chefia e Direção 

da Regional;  

II- solicitar liberação para cursar um nível de estudo posterior ao que já foi concluído; 

III- estar em consonância com a Lei 8112/90, Art. 96A: Os afastamentos para realização de 

programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos 

efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos três anos para mestrado e quatro anos 

para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença 

para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste 

artigo nos dois anos anteriores à data da solicitação de afastamento; Os afastamentos para 

realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de 

cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de 

estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares 

ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

IV- ter sido aprovado em processo seletivo do Programa de Pós-graduação que pretende cursar. 

O período máximo de afastamento total será de dois anos para Mestrado, três anos para Doutorado e 

um ano para estágio pós-doutoral ou sênior. 

O servidor beneficiado com o afastamento total terá que permanecer no exercício de suas funções 

após o seu retorno por um período de tempo igual ao do seu afastamento concedido. 



O servidor que venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes do cumprimento do prazo 

previsto de permanência na instituição após o afastamento, deverá ressarcir a instituição na forma do 

Art. 47 da Lei no. 8112/1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

Caso o servidor não tenha obtido o grau que justificou o seu afastamento, estará sujeito às penalidades 

previstas na legislação vigente e na Resolução CONSUNI no. 02/2014  

DAS VAGAS: 

Para o processo classificatório de afastamento total para qualificação de servidores TAE regulado 

pelo presente edital, destina-se um total de 14 vagas imediatas, correspondentes as vagas restantes 

necessárias para a obtenção do limite de 15 % do quadro de TAE lotados na Regional Jataí. No caso 

de número fracionário, considerar-se-á o número inteiro imediatamente inferior. Caso abram mais 

vagas ao longo do período de vigência deste edital devido ao retorno de servidores TAE em 

afastamento, estas serão preenchidas pelo demais classificados, seguindo os critérios de classificação 

estabelecidos. A vigência desse edital é até 31 de dezembro de 2019. 

DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 de janeiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019 

no CERCOMP e na Coordenação de Medicina no horário das 8h as 11h e das 14h as 17 h. 

A documentação necessária para inscrição no presente edital, cuja responsabilidade de providenciar 

e requerer é do candidato, será, para todos os casos: 

− Formulário de Solicitação de Afastamento Total para Qualificação (ANEXO I) 

− Parecer consubstanciado da Chefia Imediata, conforme modelo do ANEXO II, contendo 

obrigatoriamente a descrição das atividades desenvolvidas pelo servidor TAE, a nova 

organização de trabalho com sua saída. 

− Termo de Responsabilidade (ANEXO III). 

− Pré-projeto ou projeto do trabalho a ser desenvolvido no programa de pós-graduação e sua 

vinculação ou relacionamento com as atividades desenvolvidas na unidade da lotação. 

− Declaração da RH-Jataí informando o tempo de trabalho na Regional Jataí e os afastamentos. 

DOS CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação final considerará os seguintes critérios: 

I. consonância do curso com o diagnóstico das necessidades de capacitação, desde que 

resguardado o Anexo III do Decreto 5824/2006; Ao critério descrito no inciso I será atribuída 

nota 0,0 ou 10,0, descritas no Planejamento Institucional da Regional. 

II. relação do curso com o cargo ou com o ambiente organizacional; Ao critério descrito no inciso 

II será atribuída nota 0,0 ou 10,0 conforme parecer consubstanciado da Chefia imediata, 

observando o Anexo III do Decreto n° 5824 da Presidência da  República de 29/06/2006; 

III. tempo como servidor efetivo na Regional Jataí; Ao critério descrito no inciso III será atribuída 

nota 10,0 ao servidor TAE com maior tempo (meses) como efetivo na Regional Jataí e as 

pontuações dos demais candidatos serão convertidas proporcionalmente a esta nota; 

IV. interstício entre a última licença para tratar de interesse particular e o início do afastamento 

pretendido; Ao critério descrito no inciso IV será atribuída nota 10,0 ao servidor TAE que, 

como servidor da Regional Jataí, não obteve licença para tratar de interesse particular; será 



atribuída nota 5,0 ao servidor TAE com maior interstício (meses) e as pontuações dos demais 

candidatos serão convertidas proporcionalmente a esta nota; 

V. interstício entre o último afastamento total para qualificação e o início do afastamento 

pretendido. Ao critério descrito no inciso V será atribuída nota 10,0 ao servidor TAE que, 

como servidor da Regional Jataí, não obteve afastamento total para qualificação; será 

atribuída nota 5,0 ao servidor TAE com maior interstício (meses) entre o último afastamento 

e o atualmente solicitado, e as pontuações dos demais candidatos serão convertidas, 

proporcionalmente a esta nota; 

A pontuação final de cada candidato compreenderá a somatória das notas obtidas nos critérios 

supracitados e a classificação final obedecerá à ordem decrescente das pontuações;  

Em caso de empate será dada prioridade ao servidor com maior idade, observando o Art. 27 do 

Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003.  

Os resultados preliminares serão divulgados pela presidência da comissão e os recursos deverão ser 

interpostos pelo interessado à presidência da comissão, obedecendo ao prazo de até 48 horas da 

divulgação;  

A classificação final será homologada na reunião ordinária do Conselho Gestor da Regional Jataí;  

No caso de desistência ou impedimento de afastamento total de algum servidor TAE classificado 

dentro do número de vagas disponibilizado pela Regional Jataí/UFG o direito ao afastamento total 

será concedido a outros classificados, observando a ordem classificatória da lista de espera.. 

DA EFETIVAÇÃO DO AFASTAMENTO  

O técnico administrativo classificado dentro do número de vagas disponibilizadas deverá requerer, 

no prazo máximo de 30 dias da publicação do resultado final da respectiva chamada, a concessão do 

afastamento, de acordo com o Art. 19 da Resolução CONSUNI 02/2014, seguindo as orientações do 

Memorando 008/2016/COPG disponibilizado pela Coordenação de Pós-graduação da Regional Jataí. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem que o candidato classificado entre com o processo no SEI, será 

chamado o próximo classificado da lista de espera e este irá para o último lugar da lista. 

DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Publicação do Edital 23 de janeiro de 2019 

Prazo para questionamento do Edital 48 horas após a publicação 

Prazo para Publicação do Edital Retificado 26 de janeiro 

Período de inscrição De 28 de janeiro a 18 de 

fevereiro de 2019  

Local para inscrição e recursos CERCOMP, Coordenação da 

Medicina 

Divulgação do Resultado Preliminar  25 de fevereiro de 2019 

Interposição de Recursos do Resultado Preliminar  48 horas após a publicação 

Divulgação do Resultado Final  11 de março de 2019 



Prazo para abertura de processo no SEI 10 de abril de 2019 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 Os casos não previstos nesse Edital serão analisados em Reunião da Comissão de Afastamento Total 

dos Servidores Técnicos  Regional Jataí/UFG. 

Jataí, 23 de janeiro de 2019. 

 

  

 

 

Comissão de Avaliação de Afastamento Total dos TAEs 

Regional Jataí - UFG  



ANEXO I 

 SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO   PARA  QUALIFICAÇÃO (TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS) 

 

 

( ) 1º Afastamento 

Informe o período do afastamento anterior: ____ / ____ / _______ a ____ / ____ / _______  

Solicita Afastamento para o período de: ____ / ____ / _______ a ____ / ____ / _______  

3. Finalidade do afastamento: 

 

 

5. Observações: (se necessário) 

 
6. Justificativa do Pedido: 

Através de um Memorial Descritivo contendo obrigatoriamente: 

a) Motivações: 

b) Contribuição do curso para a Instituição; 

c) A existência de correlação e o pré-projeto/plano de trabalho e os grupos de pesquisa dos 

Campus; 

1 .Dados Pessoais 
Nome: Siape nº: 

CPF: Unidade de Lotação: 

E-mail: Telefone: 

Cargo: Setor: 

Cargo em Comissão ou Função Gratificada: 

2 .Solicitação 

(    ) Mestrado (    ) Doutorado 

(    ) Pós-Doutorado 

.Dados do Curso Pretendido 4 

Instituição: 

Nome do Curso: 

Cidade/País: 

Período do Curso:        /        /              a         /        /              



d) Justificativa para o afastamento e para que a participação não possa ocorrer 

simultaneamente com o exercício do cargo, liberação de horário para servidor TAE 

estudante ou mediante compensação de horário ou liberação de carga horária. 

Data:        /     /_____              

___________________________________ 

Assinatura do Solicitante 



ANEXO II

 

 

 

PARECER DA CHEFIA IMEDIATA AO PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DE SERVIDOR TAE – EDITAL Nº 001/2019 

Interessado(a): 

Siape n°: 

Unidade Organizacional: 

Cargo: 

Setor: 

Membros da Equipe de Trabalho: 

                                                                                                                                                        

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Chefia Imediata: 

Solicita Afastamento para: 

(   ) mestrado 

(   ) doutorado 

      (  ) pós-doutorado 

Nome do Curso: 

Instituição de Ensino: 

Cidade da Instituição de Ensino: 

Período do afastamento: 

Parecer da Chefia :  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________ 

Com o afastamento do servidor(a) acima identificado as atividades por ele(a) desenvolvidas 

serão organizadas da seguinte forma (descrever):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                         _______________, ______ de ________________ de 20____ 

_____________________________________________________  

           (Assinatura e carimbo) Coordenador/Chefe imediato 

  

 

 ___________________________________________________________________________ 

  



                                        ANEXO III 

                  TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Pelo  presente termo, eu,_____________________________________________________                                                                                

                  _____                   , Matrícula SIAPE nº                      , ocupante do cargo de 

_____                                                     lotado/a no/a      ___________ e em exercício 

no/a__________       , da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí declaro que li 

integralmente o Edital nº 001/2019 e comprometo-me a cumprir as normas e obrigações nele 

previstas, além de atender a todas as solicitações da UFG acerca do andamento e da conclusão 

da solicitação pretendida. Declaro ainda não possuir titulação igual ou superior àquela a ser 

alcançada com a conclusão do curso para o qual estou solicitando afastamento. 

Data:  _  / _  /____            

                                                                       ____________________________________ 

(Assinatura) 


