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NOTAS

 

Prezado(a)s Servidore(a)s do IFBA,

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em conjunto com a Pró-
Reitoria de Ensino e a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA, fazem uso do presente instrumento para
informar a todos que dentro dos próximos dias a DGP, o Departamento de Desenvolvimento e
Movimentação de Pessoas e a Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação estarão definindo o novo
fluxo para entrada nos processos de afastamento para pós-graduação stricto sensu no país e de
afastamento para estudo no exterior. Dessa forma, solicitamos aos aprovados nos Editais nº
28/2020/PRPGI/PROEN/DGP e 29/2020/PRPGI/PROEN/DGP que aguardem a publicação das
orientações sobre o fluxo, formulários e documentos necessários para a abertura de seus processos de
afastamento.

 

Na oportunidade, informamos que o prazo de 90 (noventa) dias para abertura de
processo de afastamento só passará a contar a partir da divulgação do novo fluxo pela DGP. Ressaltamos
também que o prazo de 90 dias em questão é referente à abertura do processo de afastamento e não
necessariamente ao início do período afastamento propriamente dito.

 

Atenciosamente,

 

IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

JANCARLOS MENEZES LAPA

Pró-reitor de Ensino

 

RAUL ALEIXANDRE FERNANDES DE QUEIROZ

Diretor de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a)
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de ensino, em 07/04/2021, às 17:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-
Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 07/04/2021, às 17:55, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAUL ALEIXANDRE FERNANDES DE
QUEIROZ, Diretor(a) de Gestão de Pessoas, em 07/04/2021, às 18:08, conforme decreto
nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1818539 e o código CRC 74895BE8.
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