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EDITAL N° 005/2019/IFMT-SRS 

1. DA ABERTURA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus 

Sorriso, por intermédio do seu Diretor Geral e de acordo com as disposições da 

legislação em vigor, TORNA PÚBLICO, através deste Edital, a chamada interna 

para levantamento de demanda de capacitação para o ano letivo de 2019, para fins 

de concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científico-

tecnológicos e cursos de capacitação aos servidores. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 A chamada interna será regida por este Edital, em consonância com o 

Regulamento para Concessão de Auxílio Financeiro do Programa de Apoio à 

Participação em Eventos Científico-Tecnológicos e Cursos de Capacitação do 

IFMT Campus Sorriso (PROAPEC/IFMT-SRS), aprovado pela Portaria nº 32, de 11 

de março de 2019. 

2.2 A realização do presente processo seletivo ficará a cargo da Comissão 

Permanente de Avaliação para Concessão de Auxílios Financeiros do Programa de 

Apoio à Participação em Eventos Científico-Tecnológicos e Cursos de Capacitação 

do IFMT Campus Sorriso. 

2.3 A essa Comissão cabe elaborar e executar o edital de circulação interna, 

analisar as solicitações dos servidores manifestadas por intermédio desta chamada 

pública, encaminhar os resultados para a homologação junto à Direção Geral nos 

prazos estabelecidos e acompanhar o Programa no decorrer do ano letivo. 

2.4 O edital do processo seletivo será divulgado na página oficial do Campus e 

encaminhado aos endereços eletrônicos (e-mails) institucionais de todos os 

servidores. 

 

3. DO PÚBLICO ALVO E REQUISITOS 

3.1 O presente Edital é destinado aos servidores do IFMT Campus Sorriso que 

atendam aos seguintes critérios: 
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I – Pertencer ao quadro de servidores efetivos do IFMT Campus Sorriso; 

II – Não estar em usufruto de afastamento das suas funções para capacitação de 

médio e longo prazo; 

III – Não estar em usufruto de licença de interesse particular; 

IV – Não estar em exercício provisório em outro Campi ou Reitoria do IFMT; 

V – Não estar aposentado; e 

VI – Não possuir pendências de prestação de contas e documentos com a 

instituição. 

3.2 Para os servidores docentes, o evento científico-tecnológico ou curso de 

capacitação deverá ser de área afim à sua formação, ter relação com as disciplinas 

ministradas pelo mesmo no Campus ou ser de área de interesse da instituição. 

3.2.1 O servidor docente contemplado no PROAPEC 2019, por meio deste 

edital, deverá elaborar junto com a(s) Coordenação(ões) do(s) curso(s) que 

estiver vinculado um plano de substituição/reposição de aulas para o período 

em que estiver ausente. 

 3.3 Para o servidor Técnico Administrativo, o evento científico-tecnológico ou curso 

de capacitação deverá ser na área afim à sua atuação ou em área de interesse da 

instituição e com carga horária mínima de 20 horas. 

3.4 Os servidores que, por meio desta chamada, manifestarem interesse em 

participar de eventos científicos/tecnológicos, devem estar cientes da 

obrigatoriedade de se comprovar submissão e aceite de trabalho a ser 

apresentado/publicado, como autor ou co-autor, quando da solicitação de diárias e 

passagens. 

3.4.1 Não será concedido auxílio financeiro para mais de um servidor 

participar de evento científico-tecnológico com apresentação do mesmo 

trabalho. 

3.5 Caso houver a procura de vários servidores pelo mesmo curso de capacitação, o 

Campus realizará um estudo sobre a viabilidade de promover o mesmo na 

instituição ou nas proximidades, evitando assim o deslocamento de servidores. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 13 a 25 de março de 2019, através 

do preenchimento do Formulário Eletrônico disponível no link: 

https://goo.gl/forms/OwMEQDVjs9ZevdFD2. 

4.2 Os servidores que manifestarem interesse por meio da inscrição no 

PROAPEC 2019 confirmam estarem cientes do Regulamento do Programa, bem 

como dos critérios específicos para cada carreira, conforme o Capítulo III do 

Regulamento. 

4.2.1 A Comissão irá indeferir as inscrições que estiverem incompletas, em 

desacordo ou que não cumprirem os requisitos dos instrumentos 

identificados no Regulamento, ou que estiverem fora dos prazos 

estabelecidos neste Edital. 

4.3  As datas de divulgação do resultado preliminar, o prazo para impugnação de 

recursos ao resultado preliminar e a publicação do resultado final do processo estão 

previstas no item 7 – Cronograma de Execução deste edital. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 O processo de seleção obedecerá aos seguintes trâmites: 

a. Divulgação de chamada pública para manifestação dos servidores; 

b. Recebimento das manifestações dos servidores interessados; 

c. Análise dos pedidos pela Comissão Permanente de Avaliação para 

Concessão de Auxílio Financeiro do PROAPEC/IFMT-SRS; 

d. Publicação do resultado preliminar; 

e. Análise e parecer de recursos;  

f. Encaminhamento da lista de servidores inscritos ao Departamento de 

Administração e Planejamento – DAP, para provimento de recursos 

financeiros; 

g. Juntada de parecer do DAP, informando a quantia limite que cada servidor 

aprovado poderá usufruir em viagem a capacitação, na modalidade “diárias e 

passagens”; 

https://goo.gl/forms/OwMEQDVjs9ZevdFD2
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h. Homologação e publicação do resultado final. 

5.2 Nos casos de recursos ao resultado preliminar, os mesmos deverão ser 

protocolados na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, na data prevista no item 

7 – Cronograma de Execução deste edital, respeitando o horário de funcionamento 

do setor. 

5.3 O servidor que tiver sua solicitação deferida deverá encaminhar sua 

solicitação de viagem via Protocolo Geral do Campus, contendo os seguintes 

documentos: 

 

I – Para participação em cursos de capacitação: 

a. Formulário de solicitação de diárias e passagens devidamente preenchido e 

assinado pelo servidor e com a autorização da Chefia Imediata (Anexo I); 

b. Comprovante de inscrição no curso de capacitação; 

c. Programação completa do curso de capacitação; 

d. Termo de Anuência e Responsabilidade (Anexo III); 

e. Nada consta (Anexo IV). 

 

II – Para participação em eventos científico-tecnológicos nacionais: 

a. Formulário de solicitação de diárias e passagens devidamente preenchido e 

assinado pelo servidor e com a autorização da Chefia Imediata (Anexo I); 

b. Comprovante de inscrição no evento científico-tecnológico; 

c. Comprovante de submissão de trabalho/carta de aceite; 

d. Cópia do trabalho submetido e aceito; 

e. Programação completa do evento científico-tecnológico nacional; 

f. Termo de Anuência e Responsabilidade (Anexo III); 

g. Nada consta (Anexo IV). 

 

III – Para participação em eventos científico-tecnológicos internacionais: 

a. Formulário de solicitação de diárias e passagens devidamente preenchido e 

assinado pelo servidor e com a autorização da Chefia Imediata (Anexo II); 

b. Comprovante de inscrição no evento científico-tecnológico internacional; 
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c. Comprovante de submissão de trabalho/carta de aceite; 

d. Cópia do trabalho submetido e aceito; 

e. Programação completa do evento científico-tecnológico internacional; 

f. Justificativa da importância de participação do servidor no evento científico-

tecnológico internacional e a relação com as atividades desenvolvidas pelo 

servidor na instituição; 

g. Portaria expedida pelo Reitor que autoriza o afastamento do país; 

h. Termo de Anuência e Responsabilidade (Anexo III); 

i. Nada consta (Anexo IV). 

 

5.4 As solicitações de diárias e passagens devem ser protocoladas com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para viagens em território nacional e de 35 

(trinta e cinco dias) para viagens internacionais. 

5.5 Fica estabelecido o dia 10 de outubro de 2019 como o prazo final para 

protocolar as solicitações de viagens que acontecerão nos meses de novembro e 

dezembro de 2019, considerando o calendário de encerramento das atividades 

financeiras e orçamentárias estabelecido pela PROAD/IFMT. 

5.6 As solicitações de viagens protocoladas com dados incompletos, faltando 

documentos, em desacordo ou que não cumprirem os requisitos dos instrumentos 

identificados neste Regulamento, serão devolvidas ao servidor para correção. 

5.7 O servidor que realizar viagem com auxílio financeiro do PROAPEC deverá se 

atentar ao prazo para prestação de contas, conforme disposto no Art. 15 do 

Regulamento. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Para efeitos de distribuição dos recursos orçamentários para capacitação, 

aprovisionados na Lei Orçamentária Anual (LOA), definem-se os valores da seguinte 

forma: 

I – 9,33% para Cursos In Company; 

II – 4% para cursos específicos para operacionalização dos sistemas de gestão; 

III – 86,67% para custeio de viagens do PROAPEC. 
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6.2 Os recursos indicados no inciso III do item 5.1 deste Edital correspondem a R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que serão igualmente distribuídos entre os 

servidores efetivos que tiverem suas inscrições deferidas neste edital. 

7. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital 13/03/2019 

Período de Inscrições 13/03/2019 a 25/03/2019 

Análise das inscrições 26/03/2019 a 27/03/2019 

Publicação resultado preliminar 27/03/2019 

Interposição de recursos ao resultado preliminar 27/03/2019 a 28/03/2019 

Análise dos recursos 29/03/2019 

Análise e Parecer DAP 29/03/2019 

Homologação e Publicação Resultado Final 01/04/2019 

Início do prazo para os servidores aprovados 

protocolarem a solicitação de viagem 
02/04/2019 

Prazo final para aprovados protocolarem a solicitação 

de viagem durante o ano de 2019 
10/10/2019 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A substituição do evento ou a participação em evento diferente daquele 

planejado por meio desta chamada pública somente será autorizada nos casos de 

intercorrências externas, independentes da vontade do servidor, que impedem o 

cumprimento das obrigações previstas neste edital e no regulamento do PROAPEC. 

8.1.1: para efeito de cumprimento do disposto no item 8.1, considera-se 

como intercorrências externas possíveis: não aceitação do trabalho 

submetido; cancelamento do evento pelos organizadores; evento científico 

de importância, porém sem previsão de espaço para submissão e 

apresentação de trabalhos;  

8.1.2 nos casos a que se refere o caput deste artigo, o servidor deverá 

apresentar as devidas justificativas para análise e parecer da Comissão 
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Permanente de Avaliação para Concessão de Auxílios Financeiros do 

PROAPEC/IFMT-SRS. 

8.2 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados 

pela Comissão Permanente de Avaliação para Concessão de Auxílios Financeiros 

do PROAPEC/IFMT-SRS e submetidos à aprovação da Direção Geral. 

 

Sorriso/MT, 12 de março de 2019.  

 

(Via original assinada)   

 
_____________________________ 

Claudir von Dentz 
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso 

Portaria IFMT nº 863/2017 
Publicada em 20.04.17 
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ANEXO I 

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E/OU PASSAGENS  
VIAGEM EM ÂMBITO NACIONAL/SERVIDOR PÚBLICO   

PCDP Nº __________ (preenchimento exclusivo da administração) 

 

Tipo de solicitação: (    ) Diárias    (    ) Passagens    (    ) Diárias e Passagens 

Tipo de Concessão: (    ) Inicial     (    ) Prorrogação    (    ) Emergencial 
PROPOSTO  

     Servidor do IFMT              Assessor Especial              Acompanhante PNE             Dependente               

     Servidor de outro Órgão Federal                Contratado temporário/substituto 

     Servidor de outro Poder ou Esfera (Estado/Município/Distrito Federal) 

Nome: Telefone: 

Cargo: SIAPE: CPF: 

Lotação: 

E-mail: 

OBJETIVO/MOTIVO DA VIAGEM (Anexar a este os documentos que comprovem o deslocamento, tais como: 
convites, convocações, programações, folders e outros): 

  
 
 

Origem Destino Saída Retorno 

Data Horário Data Horário 
      

      

      
 

Data do início do evento/missão:  Horário de início:  

Data do término do evento/missão:  Horário do término:  

Viagem em grupo com mais de 10 (dez) pessoas? (   ) Sim           (   ) Não 
Na data de partida da viagem o proposto irá se deslocar até a sede (local de trabalho)? (   ) Sim           (   ) Não 
Na data de retorno da viagem o proposto irá se deslocar até a sede (local de trabalho)? (   ) Sim           (   ) Não 
A entidade organizadora do evento/missão oferecerá: (    ) Alimentação             (    ) Hospedagem      

(    ) Transporte               (    ) Nenhuma das opções 
Caso seja servidor de outro Poder ou Esfera (Estado/Município/Distrito Federal), informar:  

 

Valor mensal do auxílio-alimentação: R$ _______,____     Valor mensal do auxílio-transporte: R$ _______,____ 

 

Justificativa (caso a viagem inicie sexta-feira ou inclua sábado, domingo e feriado; ou caso a viagem seja de urgência 

(solicitação menor que 15 (quinze) dias da data do afastamento); ou superior a 10 (dez) dias contínuos; ou viagem em 
grupo com mais de 10 (dez) pessoas; ou caso o proposto tenha ultrapassado o limite de 40 (quarenta) diárias no ano). 
 
 

Meio de Transporte: (    ) Próprio     (    ) Veículo da Instituição     (    ) Aéreo      (    ) Rodoviário/Terrestre 

Obs.: Caso necessite de veículo da instituição, o mesmo deverá ser solicitado na Seção de Transporte, mediante formulário próprio. 
OBS: Estou ciente de que devo apresentar à Administração a prestação de contas até o 5º (quinto) dia após o retorno ao 
local de origem, sob pena de devolução ao erário e do impedimento de nova concessão de diárias e/ou passagens.  
Data: ____/____/______ 

 
 

 

                                                            Assinatura do Proposto 
 

Autorização da Chefia Imediata 
DE ACORDO: (    ) Sim      (    ) Não 

Data: ____/____/______ 
 
 

 

                                                     Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E/OU PASSAGENS  
AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR / SERVIDOR PÚBLICO   

PCDP Nº __________ (preenchimento exclusivo da administração) 

 

Tipo de solicitação:  
(   ) Com ônus para o IFMT: quando implicar direito a passagem e diárias, assegurado ao servidor o vencimento ou 
salário. 
(    ) Com ônus limitado para o IFMT: quando implicar direito apenas ao vencimento ou salário. 
(   ) Sem ônus para o IFMT: quando implicar na perda total do vencimento ou salário e não acarretar qualquer 
despesa para o IFMT. 
Tipo de Concessão: (    ) Inicial    (    ) Prorrogação     (    ) Emergencial 
PROPOSTO  

     Servidor do IFMT     Assessor Especial               Servidor de outro Órgão Federal            
Nome: Telefone: 
Cargo: Nº Passaporte: CPF: 
Lotação: E-mail: 
OBJETIVO/ MOTIVO DA VIAGEM (Anexar os documentos que comprove o deslocamento, tais como: convites, 
convocações, programações, folders e outros.)  
 

 
 

Origem Destino Saída Retorno 

Data Horário Data Horário 
      

      

      
 

Data do início do evento/missão:                                                      Horário de início: 
Data do término do evento/missão:                                                   Horário do término: 
Viagem em grupo com mais de 10 (dez) pessoas? (   ) Sim           (   ) Não 
Na data de partida da viagem o proposto irá se deslocar até a sede (local de trabalho)? (   ) Sim           (   ) Não 
Na data de retorno da viagem o proposto irá se deslocar até a sede (local de trabalho)? (   ) Sim           (   ) Não 
A entidade organizadora do evento/missão oferecerá:   (   ) Alimentação              (   ) Hospedagem         
                                                                                         (   ) Transporte                (   ) Nenhuma das opções 
Opção para pagamento das diárias:   (   ) Em dólares norte-americanos               (   ) Em Euro   
                                                            (   ) Em moeda nacional (Real) 
Justificativa (caso a viagem inicie sexta-feira ou inclua sábado, domingo e feriado; ou caso a viagem seja de urgência 

(solicitação menor que 35 (trinta e cinco) dias da data do afastamento); ou superior a 15 (quinze) dias contínuos; ou 
viagem em grupo com mais de 10 (dez) pessoas; ou caso o proposto tenha ultrapassado o limite de 40 (quarenta) diárias 
no ano). 
 
 

Meio de Transporte: (    ) Próprio    (    ) Veículo da Instituição    (    ) Aéreo    (    ) Rodoviário/Terrestre 

Obs.: Caso necessite de veículo da instituição, o mesmo deverá ser solicitado na Seção de Transporte, mediante formulário próprio. 
OBS: Estou ciente de que devo apresentar à Administração a prestação de contas até o 5º (quinto) dia após o retorno 
ao local de origem, sob pena de devolução ao erário e do impedimento em nova concessão de diárias e/ou passagens.  
Data: ______/_____/_______ 
 
 

                                                            Assinatura do Proposto 
 

Autorização da Chefia Imediata 
DE ACORDO: (    ) Sim      (    ) Não 
Data: ______/_____/_______ 
 

 
                                                     Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata 
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ANEXO III 

 
TERMO DE ANUÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE A CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO DO IFMT CAMPUS SORRISO 
 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

CPF nº ____________________, Siape: __________, servidor do IFMT Campus 

Sorriso, participante do Edital nº 005/2019/IFMT-SORRISO, do Programa de Apoio à 

Participação de Servidores em Eventos e Cursos de Capacitação (PROAPEC/IFMT-

SRS), declaro estar ciente de que o recurso disponível para custear as despesas 

referentes ao evento por mim escolhido é proveniente da divisão igualitária (entre os 

participantes do PROAPEC/IFMT-SRS) do montante aprovado na LOA 2019 - Ação 

4572, Fonte 100, e destinado exclusivamente para Capacitação. Declaro ainda que 

estou ciente de que não haverá reembolso por parte da Administração Pública de 

qualquer despesa extra decorrente da participação no evento/curso.  

Por ser verdade, firmo o presente termo. 

 

 

 

Sorriso – MT, _____ de __________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________ 
Assinatura do Servidor 
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ANEXO IV 

NADA CONSTA 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Cargo: Matrícula Siape: 

Lotação: Campus Sorriso 

E-mail: Fone: (     )  
Observação: Caso haja pendência(s), o responsável pelo setor deverá marcar a opção “Há pendencias”, e 

descrevê-la(s) no verso do formulário. 

SETORES 

Setor Parecer 
Assinatura do 
Responsável 

Data 

Biblioteca (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

SGDE (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Coord. Pesquisa (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Coord. Extensão (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Coord. Pedagógica (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Ass. Estudantil (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

CGGP (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

SCDP (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Coord. Patrimônio (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Núcleo de Produção (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

 

COORDENAÇÕES DE CURSO (Somente para servidores Docentes) 

Obs.: O Nada Consta das Coordenações de Curso deve considerar, inclusive, o plano de 
substituição/reposição de aulas previsto no Art. 6º do Regulamento do PROAPEC/IFMT-SRS. 

Coordenação de 

curso 
Parecer 

Assinatura do 

Coordenador 
Data 

TGA (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

TPG (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Eng. Agronômica (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Téc. Alimentos (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Téc. Agropecuária (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

 

DEPARTAMENTOS 

Setor Parecer Assinatura do Diretor Data 

Chefe do DEN (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Chefe do DAP (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   

Direção Geral (     ) Nada Consta   (     ) Há pendências   
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ANEXO V 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
 

1. Identificação do proposto 

 

Nome:  CPF:  

Cargo/Função:  Matrícula SIAPE:  

Lotação:  

 
2. Identificação do afastamento 

 

Objetivo da viagem:  

Trajeto/Destino:  

Data de Saída prevista:  Data de Retorno prevista:  

Data de Saída real:  Data de Retorno real:  

Viagem realizada: (   ) Sim       (    ) Não 

Houve alteração do destino: (   ) Não          (    ) Sim, para onde? _____________________ 

 
3. Descrição sucinta da viagem 

 

Data Atividades 

  

  

  

  

  

Objetivo da 
viagem 

(   ) Não foi atingido     (    ) Atingido parcialmente    (  ) Atingido totalmente 

Justificativas (Nos casos de retorno ou partida antecipada, saída após a data prevista e não realização da viagem). 

(Justificativa para prestação de viagem que por ventura venha a ser realizada após o prazo legal). 
 
 
 

 
 

Sorriso, _____ de _________________ de 2019 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Proposto 

 

Observações:  
 A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término da viagem. 

 Realizar a descrição sucinta das atividades desenvolvidas; 
 Anexar o comprovante de utilização de passagens adquiridas pelo IFMT, sendo: bilhete de passagem 
rodoviária, canhoto do cartão de embarque ou recibo de check-in on-line, ou declaração da companhia de 
transporte atestando que o deslocamento fora realizado; 
 Anexar cópia do certificado de participação no evento científico-tecnológico ou do curso de capacitação; 
 Anexar cópia do certificado de apresentação do trabalho aceito, no caso de viagens para participação 
em evento científico-tecnológico. 

 


