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EDITAL Nº XX/2017 
 

EDITAL DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNIC O-
ADMINISTRATIVOS DA UFBA EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO T ÉCNICA E/OU 

CIENTÍFICA  
 

PROGRAMA DE AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS TÉCNICOS 
E/OU CIENTÍFICOS 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), por meio da Coordenação de 
Desenvolvimento de Humano (CDH) da Universidade Federal da Bahia, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente Edital que permite ao Servidor Técnico-Administrativo em 
Educação (TAE), solicitar apoio financeiro para participação em eventos de capacitação ou 
científicos, de acordo com as disposições deste Edital. Os recursos destinados a esta finalidade 
fazem parte da rubrica orçamentária destinada às ações de capacitação dos servidores da UFBA 
e comprometerá o máximo de 10% desses recursos. 

O presente Edital e seus Anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.capacitar.ufba.br.  
 
 
1. FINALIDADE 
 
O presente Edital tem por finalidade fornecer auxílio financeiro à participação dos servidores 
TAEs do quadro permanente da UFBA, em eventos que contribuam para o desenvolvimento de 
competências que serão aplicadas no desempenho das atividades vinculadas ao ambiente 
organizacional que atua e ao cargo que o servidor ocupa, bem como, em eventos de caráter 
técnico-científico em que o servidor tenha trabalho formalmente aprovado. Este Programa de 
auxílio à participação em eventos é parte da política institucional de desenvolvimento de pessoas, 
que visa dar apoio às iniciativas individuais dos servidores na busca do seu aprimoramento na 
carreira.  
 
2. REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO 
 
2.1. O servidor técnico-administrativo deverá ser do quadro efetivo da UFBA e estar exercendo 
suas atividades no âmbito desta Universidade; 
2.2. O servidor em licença para tratamento de saúde ou que se encontre em licença para interesses 
particulares não poderá pleitear o auxílio; 
2.3. O servidor só fará jus ao auxílio para participação em um evento por ano.  
 
 
3. CRONOGRMA  



 

 
3.1. O servidor deverá fazer a solicitação ao Programa de Auxílio à Participação em Evento de 
Capacitação Técnica ou Científica observando as datas do Cronograma abaixo: 
 
Data do Evento Período de Solicitação Resultado 
1º de março a 31 de maio de 
2017 

30 de janeiro a 17 de fevereiro 
de 2017 

Até 22 de fevereiro de 2017 

1º de junho a 30 de setembro 
de 2017 

03 a 28 de abril de 2017 Até 05 de maio de 2017 

1º de outubro a 31 de 
dezembro de 2017 

01 a 31 de agosto de 2017 Até 05 de agosto de 2017 

 
 
 
4. DA SOLICITAÇÃO 
 
4.1. Entregar envelope lacrado contendo os seguintes documentos:  
4.2. Ficha de inscrição constante do Anexo I corretamente preenchida e assinada, com as devidas 
autorizações do chefe imediato e dirigente da Unidade; 
4.3. Documento(s) que expresse(m) o detalhamento do evento: folder, programação, proposta de 
trabalho, metodologia, locais, datas, valor da inscrição; 
4.4. O servidor que tenha trabalho aprovado em evento científico, deverá anexar cópia do aceite 
do trabalho pela Comissão Científica do Evento. 
4.5. A entrega do envelope de inscrição poderá ser feita na Coordenação de Desenvolvimento 
Humano (CDH) / Núcleo de Capacitação - NUCAP, no horário das 08h às 16h, ou através de 
Sedex. 
4.6. Em caso de inscrição via SEDEX, a data da postagem deverá ser realizada até as datas limites 
estabelecidas no item 3.1. 
 
 
5- TABELA DE VALORES MÁXIMO DO AUXÍLIO 
 
5.1- Os valores se diferenciam de acordo com o caráter nacional ou internacional do evento. O 
auxílio disponibilizado poderá ser usado para cobrir as despesas com diárias e passagens.  
 
5.2- No caso em que o evento seja realizado na cidade de exercício do servidor, será 
disponibilizado somente o valor da inscrição, respeitados os limites determinados na Tabela 
abaixo: 
 
5.3 – Tabela dos valores máximo do auxílio 
 
Evento Nacional Até R$ 3.000,00 
Evento Internacional Até R$ 5.000,00 

 
 
6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
O servidor, no prazo de 15 dias após o evento, deverá apresentar recibo de pagamento da 
inscrição, comprovantes das passagens e da participação no Evento, juntamente com o relatório 



 

descritivo das atividades das quais participou, sob pena de devolução ao erário do auxílio 
recebido. 
 
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O Programa objeto deste Edital fica sob à coordenação do Núcleo de Capacitação (NUCAP) da 
Coordenação de Desenvolvimento Humano, devendo o referido núcleo ficar responsável pelo 
recebimento das inscrições e conferência dos documentos, assim como dos documentos referentes 
à prestação de contas, que, após aprovadas, devem ser encaminhadas à CDH para as devidas 
providências junto ao Núcleo Administrativo e Financeiro (NAF)/PRODEP. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
9.1. O apoio financeiro à participação no evento de capacitação fica condicionado à 
disponibilidade orçamentária e financeira da UFBA, no limite estabelecido por este Edital. 
 
9.2. Todo e qualquer pedido de esclarecimento com relação ao presente Edital deve ser feito por 
escrito pelo e-mail aprimora@ufba.br e outras informações pelos telefones: 3283-6407, 3283-
6409 e 3283-6426. 
 
 
 
Salvador, 10 de janeiro de 2017 
 
 
 
 
Lorene Louise Silva Pinto 
Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas 

              
 
Gisélia Santana Souza 
Coordenadora de Desenvolvimento Humano 



 

ANEXO I 
                                                       FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACI TAÇÃO 
 

I - DADOS PESSOAIS 
Nome Completo _______________________________________________________________ 
RG n.º _______________________________  CPF n.º ________________________________ 
Endereço Completo ____________________________________________________________ 
Cidade ____________________ Estado ________________ CEP _______________________ 
E-mail _______________________________________________________________________ 
Telefone Celular _______________________________________________________________ 
Telefone Residencial ___________________________________________________________ 
 
II – DADOS PROFISSIONAIS 
Cargo _______________________________________________________________________ 
Exerce Função Gratificada? SIM____  NÃO____ 
Matrícula SIAPE_____________________ Lotação___________________________________ 
Ramal(is)___________________________ 
Setor de exercício:______________________________________________________________ 
Descrição de atividades: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
III – DADOS SOBRE O EVENTO ( Anexar material do evento) 
Nome do Evento_______________________________________________________________ 
Instituição Organizadora ________________________________________________________ 
Local de Realização ____________________________________________________________ 
Período de Realização: __________________________________________________________ 
 
 
Salvador, _______ de __________________ de 2017 
 

                                                      Assinatura do(a) Servidor(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

ANEXO II  
 
                                                         

 
 
 
 

CAMPO DE USO EXCLUSIVO DA CHEFIA IMEDIATA E DIRETORIA DA UNIDADE 
 
 
Concordo em dispensar do trabalho, no período ________________________ o(a) servidor(a) para que este(a) possa 
 
 participar do evento____________________________________________________________________ 
 
 
________________________________             _______________________________________       
Assinatura e Carimbo do Chefe                                           Assinatura e Carimbo do Diretor 


