MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Requerimento 13/2020 - RTR-DDP/RTR-DSGP/RTR/IFMT

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO (com ou sem PAGAMENTO DE
INSCRIÇÃO, (OBS. MODELO)
NOME:
CAMPUS DE
LOTAÇÃO:

Adriana Alves da
Rocha
Reitoria

CARGO DE DIREÇÃO ou FUNÇÃO
GRATIFICADA:

SIAPE:
SETOR DE
LOTAÇÃO:

2206600

DDP/DSGP/IFMT

Tecnólogo em Gestão de Pessoas

Nome do evento de capacitação: Curso de Ouvidoria/SIC
Necessidade de desenvolvimento contida no PDP, que tenha relação com este evento de capacitação
(número e descrição conforme consta no PDP): clique aqui para acessá-lo
63- Adquirir e aprimorar conhecimentos para atendimento das diversas legislações de Ouvidoria e SIC.
Data do evento de capacitação: 19 a 30 de novembro
Dias de afastamento contando o deslocamento:
Participou de algum evento de capacitação nos 60 dias anteriores a este evento?
Local de realização (Cidade, Estado):
Instituição/Empresa Promotora:
Valor da inscrição (quando houver):
Custos previstos com diárias e passagens (quando houver): clique aqui para acesso ao

decreto sobre diárias

Carga
horária:
( )Sim

12
(x)Não

EAD
IFMT
0,0
0,0

(Será permitido a realização de eventos de capacitação fora da localidade de exercício do servidor se o custo total
for inferior ao custo de participação em evento com objetivo similar na própria localidade de exercício.Decreto
9991/2019, Art. 17).
( X ) Declaro ter realizado pesquisa para verificar a existência de evento com objetivo similar na minha
localidade de exercício, não encontrando qualquer evento que supra a necessidade de capacitação.

OBSERVAÇÕES:
Conforme artigo 26 da Instrução Normativa 201/2019, comprometo-me a comprovar minha participação efetiva
na ação de capacitação que gerou meu afastamento, no prazo de até 30 dias da data de retorno às atividades,
apresentando certificado ou documento equivalente digitalizado e avaliação do curso. Clique aqui para acessar o

formulário de avaliação.
Fazer o upload deste requerimento no processo eletrônico, como também de folder ou outro material do
evento com todas as informações: conteúdo programá co, datas, horários, carga horária prevista, local,
valor da inscrição – se houver; Pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de
confiança, caso o curso tenha mais de 30 dias (§1º
(§1º do art. 18 do Decreto 9991/2019 ).
Posteriormente a chefia imediata deve elaborar um despacho com as informações abaixo:
Autorizo o (a) servidor (a) a participar do evento de capacitação solicitado, sem compensação de carga horária,
atestando que o evento em questão atende aos seguintes critérios, constantes na IN 201/2019 e na Resolução
IFMT 47/2019:

