
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
RH – 351 

ORIENTAÇÕES: 
1- Abrir processo na secretaria da Unidade de lotação, anexando cópia da documentação comprobatória: 
a) programação da capacitação pretendida, incluindo nome, instituição, local e período de realização;
b) declaração de matrícula, inscrição ou carta de aceite;
c) em caso de elaboração de trabalho final de curso de graduação e de pós-graduação “lato sensu” ou de dissertação de
Mestrado ou tese de Doutorado, anexar declaração de matrícula atualizada, constando a data de término do curso e que o 
requerente encontra-se em fase de elaboração de trabalho final/dissertação/tese, conforme o caso. 
2 - Documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados das respectivas traduções e assinatura do requerente. 
3 - O processo deverá ser enviado com o mínimo de 30 dias de antecedência da data do início previsto da licença. 
4 - Após a capacitação, o servidor deverá apresentar à Chefia Imediata o formulário RH 351-A, acompanhado do compro-
vante de conclusão/participação respectivo, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Caso a licença tenha por objetivo a elabo-
ração de trabalho final/dissertação/tese, deverá ser apresentado certificado de conclusão/ata de defesa ou justificativa da 
não conclusão no período autorizado. 

ATENÇÃO: NOVO TRÂMITE 
5 - Para finalização do processo, o mesmo será encaminhado à Secretaria da Unidade para juntada do formulário 
RH 351-A e da documentação comprobatória (campo 8). 

LEGISLAÇÃO APLICADA: 
Lei 8.112/1990, art. 87; Decreto 5.707/2006, art. 10; Notas Técnicas da COGES/DENOP/SRH/MP nos 178/2009, 263/2009, 
595/2009  

REQUERENTE MATRÍCULA SIAPE 

CARGO PROCESSO Nº 

E-MAIL TELEFONE 

UNIDADE/SUBLOTAÇÃO 

DATA DE INÍCIO   /  / 

ASSINALAR O PERÍODO DE DURAÇÃO DA LICENÇA: 01 mês  02 meses  03 meses 

01 Ao Chefe Imediato, 

Requer Licença para Capacitação, nos termos do art. 87 da Lei 8.112/1990 e do art. 10 do Decreto 5.707/2006, 
para______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, conforme comprovante anexo. 

Declara estar ciente que, durante o período em que estiver licenciado, serão excluídos da remuneração o auxílio 
transporte, o adicional de insalubridade ou periculosidade e a gratificação de raio-X, caso perceba; que terá que cumprir o 
interstício de 2 anos para solicitar Afastamento para Pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) – Lei nº 
8.112/90, art. 96-A, § 2º; que ao término da capacitação, deverá preencher o Formulário RH 351-A, anexando 
comprovante de conclusão/participação. 

Responsabiliza-se integralmente pela veracidade das informações fornecidas, bem como da autenticidade da 
documentação apresentada. 

Em   /  / 

   Servidor 
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02 À Gerência de Cadastro – GCAD/CAP/PROGEPE 

Parecer favorável à licença, cuja capacitação é de interesse da Administração. 

Ciente que após o retorno do servidor às atividades, no prazo máximo de 10 (dez)dias, o formulário RH 351-A de-
verá ser preenchido pelo requerente e a Chefia deverá atestar a data de retorno do mesmo, anexando-o ao processo jun-
tamente com a documentação comprobatória. 

Em _____ / _____ / ______ 

    Chefe Imediato 

         (assinatura e carimbo) 

   Diretor da Unidade 

              (assinatura e carimbo) 

03 À Gerência de Análise de Progressões e Afastamento para Capacitação – GAPAC/CFAP/PROGEPE 

 Servidor faz jus à licença requerida referente ao quinquênio de _____ / _____ / ______a _____ / _____ / ______. 

 Servidor NÃO faz jus à licença requerida. 

Em _____ / _____ / ______ 

Gerência de Cadastro – GCAD/CAP/PROGEPE

04  À Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

Estando o processo devidamente instruído, encaminhamos a V. Sª para apreciação e assinatura da portaria, em 
caso de aprovação. 

Em _____ / _____ / ______ 

  Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE

05 À Gerência de Segurança do Trabalho - GSEGUR/COSSBE/PROGEPE 

  Autorizada a licença no exterior, conforme Portaria nº _____ /____ , publicada no DOU de ____ / ___ /____ 

 Autorizada a licença em território nacional. Portaria nº _____/____, às fls.______ 

Portaria encaminhada para publicação no site da PROGEPE. 

Servidor cientificado por e-mail. 

Lançamento efetuado no SIGA-RH. 

Em _____ / _____ / ______ 

 Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE

06 À Gerência de Cadastro - GCAD/CAP/PROGEPE 

 O servidor não recebe adicional de insalubridade/periculosidade/Raio-X. 

 O servidor recebe adicional de insalubridade/periculosidade/Raio-X. 

  Prorrogação da Licença → suspensão do adicional mantida, se for o caso. 

Em _____ / _____ / ______  

Gerência de Segurança do Trabalho - GSEGUR/COSSBE/PROGEPE
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07 À Gerência de Controle de Remunerações - GREM/CAP/PROGEPE 

Lançamento efetuado no SIAPENET 

Em _____ / _____ / ______       

 Gerência de Cadastro - GCAD/CAP/PROGEPE

08 À Coordenação de Recursos Humanos do Campus Gov. Valadares - CRH/DGCGV 

 Registros efetuados. 

Para juntada do formulário RH 351-A, no prazo de 10 dias, após o retorno do servidor, acompanhado de 
cópia do comprovante da conclusão/participação ou justificativa da não conclusão do curso. 

Em _____ / _____ / ______ 

Gerência de Controle de Remunerações - GREM/CAP/PROGEPE

09 À Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC/CFAP/PROGEPE 

Formulário RH-351-A e cópia(s) do(s) comprovante(s) de conclusão/participação ou justificativa da não conclusão 
anexado(s) às  fls.______. 

Para análise e providências. 

Em  ____/____/______ 

Coordenação de Recursos Humanos - CRH/DGCGV
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