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Procedimentos para solicitação de utilização de veículos oficiais

 A utilização  dos  veículos  oficiais  pertencentes  ao  Campus  poderá  ser  solicitada  por
professores e técnicos administrativos. 

 A  solicitação  deverá  ser  feita  através  do  https://sei.ifba.edu.br,  seguindo  os
procedimentos abaixo: 

1. Iniciar o processo SEI

2. Escolher o tipo de processo REQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

3. Classificar o assunto como Transporte/Veículo (requisição)

4. Incluir o documento REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE 

5. Preencher o formulário, assinar e enviar para CTRAN.STA 

 Para viagens a serviço utilizando veículos leves (passeio) dentro do município de Santo
Amaro, deve-se registrar a solicitação até 48 horas antes da data prevista para a saída.

 Para viagens a serviço utilizando veículos leves (passeio) para outras localidades, deve-se
registrar a solicitação preferencialmente até 03 (três) dias antes da data prevista para a
saída.

 Nos casos de utilização de veículos para transporte de passageiros (ônibus e/ou micro-
ônibus) a solicitação deverá se encaminhada com,  no mínimo, 07 (sete) dias úteis da
utilização. Nos casos de visita técnica, serão também obrigatórios: 

1. O  preenchimento  do Formulário  de  Saída  do  Campus  Para  Atividade  de
Extensão e sua posterior entrega no  Departamento de Administração (DEPAD)
com as autorizações indicadas no documento.

2. Relação de alunos que farão a visita técnica com 30 dias de antecedência da
viagem para fins de inclusão na apólice de seguros. No caso de estudante menor
de 18 anos, será necessária também a entrega da Autorização do Responsável. 

 Os casos de deslocamentos dentro da cidade de Santo Amaro sem prévio agendamento
ficarão sujeitos à disponibilidade do veículo na data solicitada. 

 A utilização dos veículos é restrita às atividades em serviço e aos objetivos Institucionais
do Campus, ficando vedado o uso para fins particulares. 

 Cabe ao responsável pela solicitação o zelo pelo patrimônio público, pelo bom uso dos
mesmos, pela manutenção de sua higiene e conservação, bem como pelo comportamento
dos alunos durante as saídas. 

 Caso  haja  cancelamento  da  viagem,  o  Departamento  de  Administração  deve  ser
comunicado o mais breve possível. 
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