
 

Cargo efetivo: 

Universidade Federal do Maranhão 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Divisão de Direitos e Deveres 

   PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAÍS 
 

PROCESSO Nº_______________________               

DADOS DO REQUERENTE 
Nome completo do requerente(sem abreviatura): 

Cargo em Comissão: 

Mat. SIAPE: Data de início de exercício : Número do RG:  Órgão Expedidor / UF: Número do CPF:  

Unidade de Lotação: Unidade de Exercício: Telefone: 

TIPO DE AFASTAMENTO – Artigo 1º do Decreto Nº  91.800, de 18/10/1985, Inciso: 
º 

I – COM ÔNUS: quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou salário e 
demais vantagens do cargo, função ou emprego. 

Quando com ônus identificar quais as despesas caberão ao UFMA e o valor: 

II – COM ÔNUS LIMITADO: quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou  
emprego. 

Quando com ônus limitado identificar quem vai custear as despesas: 

III – SEM ÔNUS: quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego, e não  
acarretarem qualquer despesa para a Administração. 

NATUREZA DO AFASTAMENTO 

Seminário/Congresso Reunião 

º 

Missão 

º 

Outros (especificar): 

ENQUADRAMENTO DA VIAGEM – Artigo 1º do Decreto Nº 1.387, de 07/02/1995, Inciso:2 

I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não possam ser realizadas no Brasil ou por  
intermédio de embaixadas, representações ou escritórios sediados no exterior ; 

II - missões militares; 

III - prestação de serviços diplomáticos; 

IV - serviço ou aperfeiçoamento relacionado com a atividade fim do órgão ou entidade, de necessidade reconhecida pelo Ministro  
de Estado (Decreto nº 2.349, de 15.10.1999); 

V - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com interveniência do Ministério das Relações Exteriores ou de utilidade 
reconhecida pelo Ministro de Estado; 

VI - bolsas de estudo para curso de pós-graduação stricto sensu. 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

Evento: 

Finalidade do Evento: 

Objetivo da Viagem: 

Nome da Entidade/Instituição Organizadora: 

Natureza: 

Cidade: 

Pública Privada   Organismo Internacional 

País: 

Outros (especificar): 

Período do Evento:                                                               Início: 

1 
Término: 

Término: Período total do afastamento (inclusive  trânsito):  Início: 

Justificativa para o embarque ocorrer 2 (dois) ou mais dias antes e/ou depois do evento: 

(1) 
 
(2) 
 

 Iniciar-se-á no dia da partida do território nacional e finalizar-se-á no dia da chegada ao território nacional. 
 
§ 3º Nos casos não previstos neste artigo, as viagens somente poderão ser autorizadas sem ônus. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11868619/art-1-3-do-decreto-1387-95


 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

Informar a pertinência do conteúdo programático com as atividades desempenhadas pelo proposto, estabelecendo vínculos com metas e  
objetivos institucionais: 

Informar se haverá oportunidade de melhoria no processo de trabalho do proposto após a participação no evento: 

Relevância do evento para a UFMA e coerência do tema com a atividade-fim da unidade administrativa: 

Houve participação de outro(s) servidor(es) em evento(s) semelhante(s) ou correlato(s)? 

   Não 

Sim. Informar o nome do(a) servidor(a) e a data da participação: 

Nome: __________________________________________________________________ 

 Data: _____/_______/_________ 

O afastamento consta da programação de viagens ao exterior da unidade administrativa? 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

   Convite, Convocatória, Carta de Aceite ou 
documento equivalente dirigido(a) à Unidade 
Administrativa/Entidade proponente. 

   Programação, agenda,  documento 
equivalente. 

3 

3 

Sim      Não 

Sim (especificar): Não. Justificar: 

      do  evento ou Sim (especificar): 
 

Não. Justificar: 

Sim Não. Justificar:    Pesquisa de voos fornecida pela agência de 
turismo, com a programação de vôo escolhida. 
(3) 
     Estes anexos, quando em idioma estrangeiro, deverão vir acompanhados das respectivas traduções para o português, por força do § 1º, 
do art. 22 da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999. 

       “§ 1 Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da  
autoridade responsável.”  

Senhor(a) Dirigente, solicito o afastamento na forma proposta. 

Local e data:  ________________________, ____/_____/ _____    De acordo, 
Local e data:  ________________________, ____/____/______ 

________________________________________ 
            Carimbo e assinatura do requerente 

_____________________________________ 
   Carimbo e assinatura da chefia imediata 

        

De acordo. 
       
Encaminhe-se à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, para exame do pedido e envio ao Departamento de Pessoal, com a 

autorização do afastamento, para emissão da Portaria, publicação no DOU e cadastro. 

                                          
 
Local e data: ___________________________, _____/______/________ 

 
 
_________________________________________________ 
                     Carimbo e assinatura do(a) Reitor(a) 

AUTORIZAÇÃO DO(A) REITOR(A) 

Documentos Anexados Pela Unidade Acadêmica/Administrativa: 

 

  Ata da Assembleia Departamental ou Colegiado 

  Declaração Ad Referendum da Assembleia Departamental ou Colegiado 

  Outros: ________________________________________________________________________________________  

 

 

 


