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TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, ___________________________________ 

_______________________, servidor(a) público(a) efetivo do Poder Executivo Estadual, 

Carteira de Identidade nº_______________, Órgão Expedidor____________________, 

CPF nº __________________, ocupante do cargo ______________________________ 

e lotado (a) no órgão _____________________________________________________, 

tendo sido aprovado(a) em Processo Seletivo, coordenado pela Superintendência da 

Escola de Governo, para o Curso de Mestrado Profissional em Economia do Setor 

Público (MESP), conforme Edital nº 17/2020 - 10ª Turma MESP, da Universidade de 

Brasília – UnB, a ser ministrado em Goiânia – GO e custeado com recursos próprios da 

Secretaria de Estado da Administração, assumo, voluntariamente o compromisso de: 

 

1. apresentar Termo de Ciência assinado pelo titular do órgão no qual estou lotado; 

2. permanecer no efetivo exercício de minhas atribuições durante o Curso de 

Mestrado e após a sua conclusão por um período equivalente ao seu tempo de 

duração; 

3. pesquisar necessariamente, observando a Linha de Pesquisa MESP escolhida, 

tema que seja de interesse da Administração Pública Estadual; 

4. submeter, antes de iniciar a pesquisa, Projeto de Pesquisa à validação da 

Superintendência Escola Governo quanto à conformidade da pesquisa ao item 3;  

5. cumprir integralmente as exigências curriculares, a fim de evitar o desligamento 

do curso por insuficiência de desempenho (frequência e/ou avaliação) ou outra 

razão a que der causa; 

6. apresentar Monografia de Mestrado em conformidade com as definições 

elaboradas pela Secretaria de Estado da Administração em conjunto com a 

coordenadora e executora do Curso de Mestrado; e 

7. em caso de não obtenção do título referente ao Curso de Mestrado, 

comprometo-me a ressarcir a Secretaria de Estado da Administração, o valor 
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equivalente ao investimento feito para minha capacitação, considerando a Lei 

Estadual nº 20.756 e o Decreto Estadual nº 9.738. 

 

Fica eleito o Foro de Goiânia-GO para dirimir todas as questões porventura 

decorrentes deste Termo de Compromisso. 

 

 

 

Goiânia, ______, de ____________________de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

 

 

 

 


