
identificação do servidor
noMe: MatrÍcULa:

cPf:

carGo efetivo/carGo eM coMissão/fUnção coMissionada: Lotação:

noMe do cUrso: 

          esPeciaLiZação                     Mestrado                                doUtorado                                                       vaLor PLeiteado r$ 

Uso eXcLUsivo da Área de recUrsos HUManos

      servidor do QUadro de PessoaL do trf oU seção JUdiciÁria:

teM, no MÍniMo, dois anos de efetivo eXercÍcio na JUstiça federaL ?         siM                  não         QUantidade de anos  

      servidor cedido ao trf oU seção JUdiciÁria: 

teM, no MÍniMo, UM ano de eXercÍcio no ÓrGão cessionÁrio?           siM                 não          QUantidade de anos 

teM, no MÍniMo, dois anos de serviço PÚBLico federaL?            siM                não            QUantidade de anos 

o servidor se encontra afastado eM raZão de aLGUMa das Licenças estaBeLecidas nos incisos ii a iv, vi e vii do art. 81 da Lei 
8.112/1990? QUaL?

  Por Motivo de afastaMento do cÔnJUGe oU coMPanHeiro

   Para o serviço MiLitar

  Para atividade PoLÍtica

  Para tratar de interesses ParticULares

   Para deseMPenHo de Mandato cLassista
        

não se aPLica

o servidor se encontra afastado do Poder JUdiciÁrio da União nos terMos dos arts. 93 a 95 da Lei 8.112/1990? QUaL?

  afastaMento Para servir a oUtro ÓrGão oU entidade

   afastaMento Para eXercÍcio de Mandato eLetivo

  afastaMento Para ParticiPação eM ProGraMa de PÓs-GradUação STRICTO SENSU no PaÍs
        não se aPLica     

o servidor se encontra iMPedido de ParticiPar de eventos de caPacitação, de acordo coM a instrUção norMativa 13-02?
 siM            não                                  

o servidor teve o BenefÍcio canceLado anteriorMente e estÁ iMPedido de receBer nova BoLsa?
 siM            não                                        

o servidor estÁ   aPto    não aPto a ParticiPar do certaMe.

o servidor entreGoU todos os docUMentos necessÁrios À inscrição no PraZo?
 siM            não

o servidor estÁ   HaBiLitado    inaBiLitado a ParticiPar do certaMe.

oBservaçÕes:

aUtenticação

____________________________________________________            ____________________________
         MatrÍcULa / assinatUra do(a) servidor(a) da Área de recUrsos HUManos                                                               LocaL e data

 

HaBiLitação Para BoLsas de estUdo
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