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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA AFASTAMENTOS PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU E PÓS-DOUTORADO DO INI / FIOCRUZ 

 

Edital n° 01/2019 – INI/FIOCRUZ, de 03 de dezembro de 2019 

 

O INI/FIOCRUZ realizará processo seletivo classificatório para solicitação de afastamentos para cursos 
de pós-graduação Stricto sensu e pós-doutorado, em atendimento ao estabelecido no artigo 22 do 
Decreto 9.991/2019, que prevê processo seletivo conduzido e regulado pelos órgãos e pelas 
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, com critérios de elegibilidade 
isonômicos e transparentes.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A FIOCRUZ elaborará anualmente o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), que conterá o 
planejamento dos afastamentos previstos para o ano seguinte;  

 

1.2 O processo de seleção habilitará e classificará servidores lotados no INI/FIOCRUZ para a 
solicitação de afastamentos para cursos de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado previstos 
nos artigos 95, 96-A e 102 da Lei 8.112/90;  

 

1.3 O processo seletivo aplica-se única e exclusivamente aos cursos de pós-graduação Stricto sensu 
e pós-doutorado que possuam horários coincidentes com o horário de expediente do servidor na 
Unidade; 

 
1.4 O edital terá a validade de 04 meses, a contar da data da publicação. 

 

2. DAS VEDAÇÕES 

 

2.1 É vedado o afastamento do servidor que não tenha completado, ao menos, 01 (um) ciclo 
completo de avaliação de desempenho individual na atual Unidade; 

2.2 Ao servidor que tenha se afastado por até 02 anos para gozo de licença capacitação ou 
afastamento para curso de pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado, é vedado o afastamento 
nos 02 anos posteriores ao seu retorno; 
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2.3 Ao servidor que tenha se afastado por mais de 02 anos para gozo de licença capacitação ou 
afastamento para curso de pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado, é vedado novo 
afastamento até que se tenha cumprido período igual ao que esteve afastado;  

 

2.4 Também é vedado ao servidor se afastar sem anuência de sua chefia imediata e da Direção de 
Unidade. 

 

3. REQUISITOS PARA AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU E PÓS-DOUTORADOS  

 

3.1 A participação em programa de pós-graduação Stricto sensu ou pós-doutorado deverá estar 
prevista no Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Unidade; 
 
3.2 Apenas serão concedidos os afastamentos quando demonstrado que o horário ou o local da ação 
de desenvolvimento inviabiliza o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor ou sua 
compensação;   
 
3.3 O plano de trabalho ou projeto de pesquisa do servidor deverá possuir vinculação com os 
objetivos estratégicos do INI/FIOCRUZ, além de contribuir para o desenvolvimento institucional; 
 
3.4 Os afastamentos para realização de mestrado somente serão concedidos a servidor titular de 
cargo efetivo da Fiocruz que tenha concluído o estágio probatório e que se encontre no cargo há pelo 
menos 03 (três) anos; 
 
3.5 Os afastamentos para realização de doutorado somente serão concedidos a servidor titular de 
cargo efetivo da Fiocruz que tenha concluído o estágio probatório e que se encontre no cargo a pelo 
menos há pelo menos 04 (quatro) anos; 

 
3.6 Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos a 
servidor titular de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade que tenha concluído o estágio 
probatório e que se encontre no cargo há pelo menos 04 (quatro) anos, e que não tenha se afastado 
por licença para tratar de assuntos particulares ou para Afastamento para Participação em Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento; 
 
3.7 O afastamento somente será autorizado mediante parecer favorável emitido pela chefia 
imediata, com sua concordância quanto à solicitação e com a declaração de que o afastamento não 
inviabilizará o funcionamento do setor, a ser apresentado no momento de abertura do processo de 
afastamento; 
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3.8 O afastamento será autorizado mediante declaração de permanência no setor, desenvolvendo 
as mesmas atividades pelo dobro do período de afastamento; 

 
3.9 Nos afastamentos com período superior a 30 dias consecutivos, o servidor: 

3.9.1deverá requerer a exoneração ou a dispensa do cargo em comissão ou função de confiança 
eventualmente ocupado, a contar da data de início do afastamento; 

3.9.2 não fará jus às gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho e 
que não façam parte da estrutura remuneratória básica do seu cargo efetivo. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico (capacitacao.sgt@ini.fiocruz.br), de 04/12 a 
10/12/19. Todas as informações referentes ao processo seletivo podem ser obtidas na página da 
intranet do INI; 
 
4.2 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição que estará disponibilizado na página da 
intranet do INI; 
 
4.3 Para a efetivação da inscrição serão necessários os seguintes documentos: 
 

4.3.1 Formulário de inscrição preenchido; 
4.3.2 Relatório de notas do último ciclo de avaliação de desempenho individual; 

4.3.3 Carta de intenção redigida pelo servidor em que evidencie a articulação do projeto de 
pesquisa a ser desenvolvido com a sua trajetória profissional, perfil de atuação e os 
objetivos estratégicos da instituição; 

4.3.4 Currículo lattes. 

 

5. CRONOGRAMA 
 
O presente edital obedecerá ao calendário abaixo: 
 

ATIVIDADES DATAS LIMITE 

Divulgação do Edital                           03/12/2019 

Inscrições                      04 a 10/12/2019 

Divulgação dos pedidos homologados                           12/12/2019 
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Submissão de recursos                        13 e 14/12/2019 

Divulgação do resultado do recurso                           16/12/2019 

Divulgação do resultado final                           17/12/2019 

 
Os prazos se esgotam às 23h 59min das datas estipuladas no cronograma. 

 

6. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA FIOCRUZ PARA AFASTAMENTO 
DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E PÓS-DOUTORADO 

 

1) Alinhamento do projeto de pesquisa a ser 
desenvolvida durante o afastamento à área de 
atribuição do cargo efetivo, do cargo em 
comissão ou da função de confiança do 
servidor ou à área de competências da sua 
Unidade de exercício. 

 6 pontos 

2) Produção técnico-científica (produção 
bibliográfica, produção técnica e produção 
artística/cultural). 

 1 ponto 

3) Nota da Avaliação de Desempenho 
Individual. 

 0 (zero) - para nota menor que 14; 
 0,5 ponto - para nota igual ou superior a 14 

e menor que 18; 
 1,0 ponto - para nota igual ou superior a 18. 

4) Alcance das Metas de Desempenho 
Individual 

 0 (zero) - para menos de 70% das metas 
cumpridas; 

 0,5 ponto - para percentual igual ou superior 
a 70% e menor que 90% das metas 
cumpridas; 

 1,0 ponto - para percentual igual ou acima 
de 90% das metas cumpridas. 

5) Tempo de serviço igual ou superior a 07 
anos no INI. 

 1 ponto 
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7. DA COMISSÃO AVALIADORA  

 

7.1 Será constituída uma comissão para análise dos documentos apresentados, avaliação da 
habilitação e pontuação a ser atribuída aos servidores inscritos no certame;  

 

7.2.  A comissão será constituída pela Vice-Direção de Pesquisa, Vice-Direção de Serviços Clínicos, 
Vice-Direção de Gestão, Vice-Direção de Ensino e pelo Serviço de Gestão do Trabalho do 
INI/FIOCRUZ. 

 

8. DOS RESULTADOS  

 

8.1  Serão habilitados e classificados somente os servidores que atingirem nota igual ou superior a 7 
pontos;  

8.1 Será divulgada no site do INI em 12/12/2019 a lista com os servidores habilitados, por ordem de 
classificação no certame; 

8.2 Serão admitidos recursos da decisão da comissão, em até 02 dias úteis após a divulgação do 
resultado. Os recursos serão julgados pela Direção do INI;  

8.3 O resultado final será divulgado no site do INI em 17/12/2019. 

 

9. DA ABERTURA DO PROCESSO INDIVIDUAL DE AFASTAMENTO 
 

 
9.1 Os candidatos habilitados e classificados deverão entregar os documentos para abertura do 
processo de afastamento no mínimo 30 dias antes do início do período de afastamento/licença: 
 

9.1.1 Formulário de Afastamento/licença devidamente preenchido e assinado; 
 
9.1.2 Declaração da Instituição de ensino contendo o nome do curso e o período a ser realizado 
(em caso de documentos em língua estrangeira será exigida a tradução juramentada); 
 
9.1.3 Declaração devidamente assinada pela Direção comprovando: 
 
    9.1.3.1  Que o projeto de pesquisa ou plano de trabalho a ser desenvolvido tem relevância 
com sua atividade e os interesses institucionais; 

 
9.1.3.2 Que a ação de desenvolvimento pleiteada está relacionada às metas da unidade; 

 
9.1.3. Declaração devidamente assinada pela Chefia Imediata comprovando: 
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9.1.3.1 A impossibilidade de a capacitação ser realizada com compensação das horas e que a 
capacitação pleiteada está relacionada às metas do setor; 

 
9.1.3.2 Que a concessão do afastamento não inviabilizará o funcionamento do setor. 

 

9.2  Para afastamentos fora do país o processo deve ser aberto pelo servidor diretamente pelo SA 
(Sistema de Afastamento – www.afastamento.fiocruz.br).  

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 A habilitação e classificação por meio deste edital não garante a concessão do benefício, que 
está condicionada também a oportunidade e conveniência para a Administração pública e a entrega 
dos documentos para abertura do processo de afastamento dentro do prazo estipulado por cada 
Unidade. 

 

10.2 Os afastamentos poderão ser interrompidos, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse da administração, condicionado à edição de ato da autoridade que concedeu o 
afastamento. 

10.2.1 A interrupção do afastamento a pedido do servidor motivada por caso fortuito ou força 
maior não implicará ressarcimento ao erário, desde que comprovada a efetiva participação ou  

aproveitamento da ação de desenvolvimento no período transcorrido da data de início do 
afastamento até a data do pedido de interrupção;  

10.2.2 As justificativas e a comprovação da participação ou do aproveitamento dos dias de 
afastamento serão avaliadas pela autoridade que concedeu o afastamento;   

10.2.3 O servidor que abandonar ou não concluir a ação de desenvolvimento ressarcirá o gasto 
com seu afastamento ao órgão ou à entidade, na forma da legislação vigente, ressalvado o 
disposto nos itens 10.2.1 e 102.2. 

 

10.3 O servidor que tenha se afastado para gozo de licença capacitação ou afastamento para curso 
de pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado só poderá se aposentar após cumprimento de igual 
período ao que esteve afastado; 

 

10.4 O servidor deverá permanecer no exercício de suas funções no INI/FIOCRUZ, após o seu retorno, 
por igual período do afastamento concedido; 

 

10.5 Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o 
período de permanência previsto no inciso anterior, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma 
do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com a ação de desenvolvimento. 
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