
ANEXO II 
(INSTRUÇÃONORMATIVA  DGCAC Nº01  DE 05 DE SETEMBRO DE 2017) 

Critérios Eliminatórios 
À Coordenação de Pessoal 

O servidor estará usufruindo férias, 
licença ou afastamento no período da 
viagem?    

Data do Evento  : ___/ ___ /20__ . 

Não ⭧ Sim⭧ 

 Ass: 
carimbo 

Data:        /        /20        . Siape: 

Ao Protocolo 
O pedido obedece aos prazos 
estabelecidos pelas normas?        Obedece aos prazos⭧ 

Não obedece aos 

prazos⭧ 

Data do Evento: ___/ ___ /20__ . Data do Pedido: ___/ ___ /20__ . 
Todos os formulários foram preenchidos 
corretamente?        Situação regular⭧ Situação irregular⭧ 

 Ass: carimbo 
Data:        /        /20        . Siape:  

À Coordenação da Biblioteca 
Há alguma pendência do servidor neste 
setor?        Situação regular⭧ Situação irregular⭧ 

 Ass: carimbo 
Data:        /        /20        . Siape:  

Ao Responsável pelo Lançamento de Viagens no SCDP 
 
Há pendências relativas à viagens de 
qualquer natureza?       

Situação regular⭧ Situação irregular⭧ 

Número de participação em 
congressos, seminários, fóruns, simpósios 
e similares custeados pelo campus. 

 
NACIONAIS_______     INTERNACIONAIS_____ 

       Data da última viagem____/____/_______ 

                                                                       Ass: 
carimbo 

Data:        /        /20        . Siape: 

À Secretaria/CoTP  
Pendências em lançamento de 
informações em sistemas institucionais? Situação regular⭧ Situação irregular⭧ 

 Ass: carimbo 
Data:        /        /20        . Siape:  

À Chefia direta 
O servidor faltou à atividade de 
presença obrigatória nos últimos 12 
meses?         

Não, não houve falta 

não justificada ⭧ 

Sim, houve falta não 

justificada ⭧ 

  
 
Data:        /        /20        . 

Ass: 
Siape: 

carimbo 

Ao COCUR        Pedido autorizado⭧ Pedido não autorizado⭧ 

Parecer: 
 

 
 

Local: Ass: Carimbo 
 Data:        /        /20        . Siape: 

   

Critérios classificatórios Servidor Chefia direta 
A participação se relaciona 
diretamente com o Ensino ou 
atividade direta do servidor? 

⭧ Atende (1 ponto)    

⭧Não atende (0 pontos)    
 

⭧ concorda ⭧Não 
Pontuação: 
 

A participação se relaciona 
diretamente com Pesquisa 
desenvolvida no campus? 

⭧ Atende (1 ponto)    

⭧Não atende (0 pontos)    

 

⭧ concorda ⭧Não 
Pontuação: 

 
A participação se relaciona 
diretamente com Extensão 
desenvolvida no campus? 

⭧ Atende (1 ponto)    

⭧Não atende (0 pontos)    
 

⭧ concorda ⭧Não 

Pontuação: 

 
A pesquisa/extensão 
possui a participação de 
estudantes do campus? 

⭧ Atende (1 ponto)    

⭧Não atende (0 pontos)    
 

⭧ concorda ⭧Não 
Pontuação: 

 

Quanto a participação do 
servidor em Grupos de 
Trabalho, Comissões e 
similares 

⭧ Sempre se dispõe (1 ponto)    

⭧ às vezes  (0,5 pontos)    

⭧Raramente/nunca (0 pontos) 

Quanto à assiduidade do 
servidor  

Nota da última avaliação de 
progressão: 

⭧ de 75% a 100% do total (1 ponto)    

⭧ de 51% a 74% do total  (0,5 pontos)    

⭧ 50% ou menos do total (0 pontos) 

Somatório dos pontos 
dos critérios 

classificatórios: 
 

 

Parecer Chefia Imediata:  
 

 

Local: Ass: 
carimbo 

Data:        /        /20        . Siape: 

Parecer Direção Geral: 
 

  

Local: Ass: 
carimbo 

Data:        /        /20        . Siape: 

À Direção Administrativa 

Quanto à verba disponível: 
Quanto está sendo 

requisitado: 
R$               . 

Quanto há disponível  
para tal rubrica: 

R$               . 

O servidor apresentou previsão de recursos orçamentário?  (__) SIM (__) NÃO                        

Local: Ass: 
carimbo 

Data:        /        /20        . Siape: 
 


