Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

ANEXO I (O.S.-Conjunta PROGEPE/PROAD Nº 001/2018)
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

COLABORADOR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
ATIVIDADES,
eu
__________________________________________________________________________, matrícula SIAPE n o
_______________, ocupante do cargo de _______________________________________________________ ,
do Quadro de Pessoal _____________________________________________________, lotado(a) na (o)
________________________________________________________, declaro ter participado no exercício de
____________, das seguintes atividades relacionadas ao
__________________________________________________________________________,
(curso, concurso público ou exame vestibular)
previstas no art . 76-A da Lei no 8.112/1990 e no Decreto no 6.114/2007, regulamentado pela Portaria - MEC Nº
1.084/2008.

ATIVIDADES

HORAS TRABALHADAS

(constantes do Anexo I, da Portaria-MEC Nº 1.084/2008)

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de
responsabilidades administrativa, civil e penal.
Rio de Janeiro,

/

/

______________________________________
Assinatura do servidor

Tel. Contato :

.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

ANEXO II (O.S.-Conjunta PROGEPE/PROAD Nº 001/2018)
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Colaborador NÃO Servidor Federal
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
ATIVIDADES,
eu
_______________________________________________________________________________,
*CPF
Nº
_____________________________,
*NIT/PIS
Nº
__________________________,
*Identidade
nº
______________ Órgão ___________, *Conta Bancária Nº __________________, *Banco/Código
________________________________,*Agência/Código ___________________, NÃO PERTENCENTE AO
QUADRO DE SERVIDORES FEDERAIS, declaro ter participado, no
exercício
de
____________,
das
seguintes atividades relacionadas ao
__________________________________________________________________________,
(curso, concurso público ou exame vestibular)
* Informações obrigatórias
ATIVIDADES
(constantes do Anexo I, da Portaria-MEC Nº 1.084/2008)

HORAS TRABALHADAS

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de
responsabilidades administrativa, civil e penal.
Rio de Janeiro,

/

/

______________________________________
Assinatura Colaborador
Tel. Contato:

.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Anexo III (O.S.-Conjunta PROGEPE/PROAD Nº 001/2018)

TERMO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA CURSOS INTERNOS

Eu____________________________________________________________________, servidor (a) da
UNIRIO

no

cargo

de

__________________________________________

matrícula

SIAPE

nº_________________, lotado(a) na ___________________________
______________________me comprometo a compensar os horários em que me ausentei do trabalho para
fins

de

ministrar

Atividade

de

Capacitação,

na

qualidade

de

instrutor

(a)

interno,

no

curso

_____________________________________________.
Com a anuência de minha chefia imediata fica registrado que farei a compensação de horário da seguinte
maneira:
DATA

N° de horas a serem compensadas

TOTAL DE HORAS (correspondente ao
período integral do curso)
Rio, _____de______________de ________.
________________________________
Servidor (a)

_______________________________
Chefia Imediata

