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DAP 236 25/08/2016  Assessoria Técnica/DAP 

Solicitação de Execução de Atividades de Curso e Co ncurso UFMG 
Número do Processo:  
_________________________ 

DADOS DO INTERESSADO (Apenas para Servidor Público Federal Ativo) 
Nome:  CPF: 

 
Nome Social: 
 

Carteira de Identidade: 

Unidade/órgão: Servidor UFMG? 
 Sim  Não 

Matrícula UFMG: 

Setor/Departamento: 
 

Cargo: Matrícula SIAPE: 

Nível de Escolaridade:  
  Fundamental  Médio  Graduação  Especialização  Mestrado Doutorado  

DADOS BANCÁRIOS 
Nome do Banco:      
                                              

Código do Banco: Nº da Agência: Nº da Conta Corrente e DV: 

DADOS DA ATIVIDADE ENSEJADORA DE PERCEPÇÃO DE GRATI FICAÇÃO POR ENCARGO DE CONCURSO (GECC) 
Nome do Evento: Informar o(s) dia(s) de participação no evento:  

 
Nome da Atividade conforme Anexo I do Decreto nº 6.114/2007 : 
 

Função no Evento: Carga Horária Total: 
 

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CURSO OU CO NCURSO 
Declaro serem exatas e verdadeiras as informações abaixo prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal: 

 Não me encontrarei em usufruto de férias, afastado ou licenciado no período de realização da atividade discriminada conforme Nota 
Técnica nº 66/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

 Possuo formação acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de atuação à que estou me propondo para 
executar as atividades de instrutoria em curso de formação, desenvolvimento, treinamento, banca examinadora ou comissão para exames 
ou julgamento de recurso conforme incisos I e II do Art. 2º do Decreto 6.114/2007. 

 
Nos termos do art. 76-A, da Lei nº 8.112/1990 e art. 6º e 8º do Decreto nº 6.114/2007, declaro que, neste ano de __________: 

 Não participei de atividades ensejadoras de percepção de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC). 
 Participei de atividades ensejadoras de percepção de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), conforme tabela abaixo: 

Atividades de Curso e Concurso Instituição Horas Tr abalhadas 
   

   

   

   

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO EM CURSO: _____________________________________ 

 Estou ciente que a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (Cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada 
situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá 
autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas anuais.  

 
Os serviços de Curso/Concurso concomitarão com o horário de trabalho atual, durante o período de realização? 

 Não 
 Sim. Portanto, o horário concomitante será objeto de compensação, no período máximo de 01 (um) ano, conforme abaixo: 

Horário de trabalho ATUAL 

TURNO SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM 
Manhã ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
Tarde ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
Noite ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
CH Dia ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Carga horária Semanal: _____________ 

 
Horário de trabalho proposto para COMPENSAÇÃO no pe ríodo de ____/____/____ à _____/_____/_____ 

TURNO SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM 
Manhã ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
Tarde ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
Noite ____ às ____ ____ às ____ ____ às ____ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ ____ às ___ 
CH Dia ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Carga horária Semanal: _____________ 

 
Data: ____/____/______               ___________________________________________________________ 

(Assinatura do servidor) 
CHEFIA IMEDIATA  

Autorizo liberação do servidor para realização das atividades acima? 
 

Sim. Não. Motivo:___________________________________________________________________________________________. 
 
Data: ____/____/______               __________________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo da chefia imediata) 

 

FICHA Nº.: Caixa:__________________ 
Processo:_______________ 


