
Dispoe sobre 0 Funcionamento do Auxilio
Boisa de Estudos de Pos Graduac;ao a nivel
'7ato sensu"

NORMAS COMPlEMENTARES

BOLETIM DE SERVICO - V.2 N.17- TRF 18 REGlAO

NORMA COMPLEMENTAR DE 01 DE AGOSTO DE 1991

1.1- 0 Auxilio-Bolsa de Estudos de Pos-Graduac;ao a nivel '7ato sensu. tem como
alidade estimular 0 servidor a buscar 0 aprofundamento de seus conhecimentos, atraves da
ncessao de auxilio financeiro, visando a sua especializac;ao e a melhoria de Sua capacidadencional.

1.2- 0 auxilio flnancelro a que se refere esta Norma destina-se estritamente a cursos de
•s-graduac;ao a nivel "Iato sensu '; que se desenvolvam regularmente, sob a forma de
etodologla direta, com exigencia obrigatoria de frequencia e aproveitamento em areas
mpativeis com setores e atividades pertinentes ao TRF, realizados no ambito do Distritoderal.
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ORMA COMPLEMENTAR N. 12

o Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL, no uso das suas atribUiqoes,
Onferidas pelo artigo 12, do Regulamento Geral do Programa de Assistencia aos
ervidores do Tribunal Regional Federal da 18 Regiao, aprovado pela Resoluqao n.
2, de 08 de agosto de 1989, publicada no Diario da Justiqa do dia 09 de agosto de

989, resolve baixar a seguinte Norma Complementar:

2.1- Sao beneficiarios deste Auxflio os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal
rmanente do TRF, em cargo ou func;ao de nivel superior, inscritos no PRO-SOCIAL e que
seuarn formac;ao em curso superior oficialmente reconhecido.

2.2- Nao podera candidatar-se ao Axuxilio-Boisa de Estudos de Pos-Graduac;ao a nivelto sensu'; 0 servidor que:

a) estiver em Iicenc;a para trato de interesseparticular; e

b) estiver cedido para outro 6rgao com ou sem onus para 0 TRF.

VALOR DO BENEFiclO

3.1- As bolsas de estudos de pos-graduac;ao a nivel '~to sensu· serso concedidas, em
mero e percentual estabelecidos de acordo com a programac;soda COD-SOCIAL, observada
isponibilidade de recursos e demanda dos servidores inscritos no PRO-SOCIAL, com base

s criterios detinidos no item 5.

3.2- 0 auxilio financeiro passa a vigorar a partir do mes da concessao do beneflcio ao
idor, nso sendo permitido 0 reembolso de pagamentos anteriores.
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. d) possuir maior tempo de cadastramento no P
ervldores que ja tenham dado maior contribul _ ApO-SOCIAL, de modo a favorecer aqueles

Ic;ao ao rograma'

e) candidatar-se a cursos de . I' - 'especia Izac;ao compativeis com as ativid d
f) candidatar-s . . a es que exerce; e

. ,. e a cursos de Interesse para 0 setor de trabalho do servidor.

5.2- Criterlo de desernpate: ocorrendo 'mpo de servlco no TAF da 1
8
A~iao. empate, sera favorecido 0 candidato com mais

INSCRlc;AO

6.1- A inscric;ao sera realizada atraves do preenchimento de ficha p' .
6 2 W d' ropna,

. - a~ po era candidatar-se 0 servidor que ja tiver usufruido deste beneficio.

6.3- Apos 0 processo seletivo 0 PAO SOCIA' •
neficiados com a bolsa de estud~s de p6 _ dL dl~ulgar? a relac;ao dos servidores que serao

s gra uacao a mvel ' '/8tO sensu"

6.4- Os candidatos cia if d - .abelecido: ss ica os serao convocados, e deverao apresentar no prazo

a) declarac;ao da instituic;ao de en .evisao de durac;aodo mesmo; smo comprovando a matricula, 0 nome do curso e

b) comprovante da instituiq- d .rsando; ao e ensmo relativo as disciplinas que cursara ou que estiver

c) comprovante do paga t dd) , .. men 0 a taxa de matricula, devidamente autenticado; e

copia do diploma de formaqao superior.

TRANCAMENTO DO CURSO

. 7.1- 0 tr!ncamento do curso, modulo ou dl . . .!vo, _devera ser submetido por escrito a Isclpl~na: por parte do bolslste, por qualquer
Ivaqao, sob pena de euspensao imediat a~reclaQao da COD-SOCIAL, antes de sua

anecera com direito a reativar 0 benefieio a bolsa. Caso seja deferido, 0 servidor
odo de ate 02 (dois) semestres consecutiv~~o~ sem pa_ssar por novo processo seletivo no
.modulos/disciplinas restantes. A nao ob "su~sequentes ~o deferimento para concl~sao
ldor do beneficio. servancia desse periodo, lrnpllcara a exclusao do

7.2 Nao sera permitida a dsadas. mu anc;a de curso nem a repetiQao de modulos/disciplinas

CRITERIO DE EXCLUSAO

8.1- Sera excluido do Auxilio-Boisa de Estudos 0 servidor que:

a) comprovadamente tenha prestado, no ate da lnscrlcac, informaQoesfalsas'

b) abandonar 0 curso; ,

c) neo frequentar 0 curso assidua • .ada); mente (mlmmo 75% de frequencia por modulo/disciplina

d) for reprovado em um .. . .) f.' a ou mals dlsclplinas cursadas, de acordo com 0 subitem 6 4 b .

e or classificado e nao cumprir 0 estabelecido no subitem 6.4; ...,
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5.1- A concessao sera definida a partir de processo seletivo de acordo com os criterios

seguir:
a) possulr maior namere de modulos/disciplinas frequentadas, visando priorizar aquel

servidores que js arcam com 0 onus dos seus estudos, proporcionando mais chances a

mesmos de concluirem seu curso usufruindo do beneficio;

b) possuir maior tempo de serviqo prestado ao TRF, de modo a favorecer primeirament

aqueles servidores que js tenham dado maior contribuiQao ao 6rgiio;

c) possuir como unico empregador 0 TAF • 18 Aegiiio, de modo que sejam favorecid
aqueles servidores do quadro de pessoal permanente que tenham maior comprometime

com 0 mesmo;

5. CRITERIOS DE CONCESSAO

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS
!4.1- As despesas com 0 Auxilio-Boisa de Estudos·de pos-GraduaQiio a nivel • '/8tO sens

correriio a conta des recursos proprios da COO-SOCIAL, oriundos da contribuiqao soci
podendo ser atendidas com recursos da Uniiio, desde que haja dotaqiio orQamentar

consignada ao Tribunal para atender despesas dessa natureza.

3.3- A bolsa de estudos sera concedida como auxilio mensal, nao incidindo sobre ala

nenhum custeio por parte do servidor.
3.4- 0 valor do auxilio acumula ate 02 (duas) mensalidades e a taxa de matricula, se

houver, sendo uma referente ao mes em curso e outraao mes em curso imediatamente anterior

ou posterior.
3.5- A taxa da matricula somente sera reembolsadaa partir do mes da concessao do

beneficio ao servidor.
3;6- Para receber 0 valor financeiro da bolsa de estudos, 0 servidor devera encaminhar ao

PAO-SOCIAL, ate 0 dia 12 de cada meso salvo alterac;ao por parte da COD-SOCIAL, a
declarac;ao de frequencia. fornecida pela instituic;ao, e documento que comprove 0 pagamento

efetuado. autenticado e sem rasuras, contendo:

a) nome completo do servidor;

b) nome completo do estabelecimento de ensino com respectivo CGC; e

c) data e discriminac;ao dos valores efetivamente pagos, quais sejam: mensalidades e

multas.
3.7- 0 percentual a ser ressarcido incidira apenas sobre 0 valor da mensalidade e da taxa

de matricula, quando houver, cabendo exclusivamente ao servidor a responsabilidade pel
pagam

ento
de quaisquer adicionais cobrados, em decorrencia de atraso de Iiquidac;ao d

debito.
3.8- 0 valor financeiro da bolsa de estudos sera consignado em relac;ao propria, a se

elaborada pela COD-SOCIAL, e creditado em conta bancaria a ser fornecida pelo beneficiario
no prazo de aproximadamente 10 (dez) dias apos 0 prazo estabelecido para entrega do recib

de pagamento.
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f) tiver seu pedido indeferido ou efetuar 0 trancamento de matriculaldisciplina sem
autorizaqao da COD-SOCIAL, ou ainda, caso deferido, ultrapassar 0 periodo previsto para
reativaqao da bolsa; e

g) for desligado do PRO-SOCIAL.

8.2- 0 servidor que nao obtiver aprovaqao final ou que for enquadrado nos criterios de.
exclusao, com exceqao das a1ineas "d" e "g", restituira ao PRO-SOCIAL, no prazo estabelecido
pela COD-SOCIAL,todos os valores recebidos com a devida correqao.

8.3- 0 servidor enquadrado nos criterios de exclusao fica totalmente impedido de
beneficiar-se novamente do AuxiJio.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Prasldentede COD-SOCIAL
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9. DISPOSICOES GERAIS

9.1- 0 curso devers ser realizado em horsrio diverso ao do expediente de trabalho.

9.2- 0 servidor que obtiver concesseo da bolsa de estudos ficara impedido, no periodo de
02 (dois) anos sUbsequentes ao termino do curso de pos-gradua<;ao, de exonerar-se e usufruir
de licenqa para trato de interesse particular, nao podendo mudar de setor de trabalho por
espontanea vontade, nem ser colocado adisposil;ao de outro orgao estranho ao TRF e Seqoes
Judiciarias integrantes da 1· Regiao, sob pena de ser obrigado a ressarcir 0 PRO-SOCIAL com
a devida atualizaqao de todos os valores recebidos, no prazo estabelecido pela COD-SOCIAL.

9.3- 0 servidor obriga-se a cientificar, de imediato e por escrito, a COD-SOCIAL a
ocorrencia dos casos previstos em 9.2.

9.4- Ao termino do curso, 0 servidor se obriga a apresentar declaragao de conclusao e
copia da dissertaqao final ou monografia, quando for 0 caso, a fim de que a mesma fique a
disposigao de interessados para consulta na biblioteca do TRF.

9.5- A extensao desse beneficio para as Segoes Judiciarias integrantes da 18 Regiao fica
condicionada aautorizaqao previa da COD-SOCIAl.,

9.6- Os cesos omissos serao devidamente analisados pelo Presidente da COD-SOCIAL.


