
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO DE PCDP NO SCDP 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS DE QUALIFICAÇÃO DE 

MESTRADO/DOUTORADO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE 

 

1. Carta-convite. 

2. Termo de aceite. 

3. Proposta de banca. 

4. Atestado de capacidade técnica e currículo resumido para convidados sem vínculo 

público. 

5. Formulário de participação do(a) convidado(a). 

6. Comprovante de cotação de passagens: deve-se também capturar as telas de 

cotações de passagens de todas as companhias, IDA e VOLTA, incluindo a seleção 

econômica para a classe de cabine. Passagens aéreas ou rodoviárias só podem 

ser compradas em tarifa econômica, conforme determinação Legal da IN 

03/2015. 

7. Comprovante de reserva de passagens: e-mail recebido com a confirmação de 

reserva.  

8. Obs.— Somente deverá ser selecionada a opção EXIBIR SOMENTE TARIFAS COM 

BAGAGEM quando o afastamento se der por mais de 2 (duas) pernoites fora da 

sede, com limitação de uma peça por pessoa, conforme Instrução Normativa nº 

4, de 11 de julho de 2017 (acesse aqui). 

9. Termo de renúncia de diárias e/ou passagens, caso o(a) convidado(a) vier de 

carro próprio (transporte rodoviário) ou de carro oficial, caso renuncie as diárias. 

Com a nova resolução, esse documento agora faz parte do formulário de 

afastamento do servidor. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

1. Relatório de viagem. 

2. Declaração de Participação. 

3. Canhotos dos cartões de embarque de todos os trechos em viagens aéreas. 

4. Bilhetes rodoviários ou ferroviários. 

 

OBSERVAÇÕES NO SCDP 

 

1. Caso as despesas forem pagadas pela PROPP/PMBqBM, deve-se inserir a seguinte 

justificativa no SCDP: As despesas da viagem serão pagas pela verba do 

PPG/PMBqBM. 

2. Caso a viagem ocorra em final de semana deve-se justificar a necessidade de 

deslocamento no sábado e no domingo. 

3. Justificativa para o não pagamento de passagens (Ex: os bilhetes rodoviários 

serão adquiridos pelo proposto e reembolsados após apresentação). 

4. Para a requisição de veículo oficial no SIGA é necessário ter o número da PCDP. 

São necessárias duas requisições, a VINDA (buscar convidado) e a VOLTA (levar 

convidado). 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/798-instrucao-normativa-n-4-de-8-de-junho-de-2017

