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ANEXO IV 

 
 

Estado de Goiás 
Secretaria de Gestão e Planejamento 

Superintendência da Escola de Governo 
 

 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS  
EM CURSO DE GRADUAÇÃO 

 
 

  

 Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, ________________________________ 

__________________________________________, nacionalidade _________________________, 

estado civil ________________, residente e domiciliado (a) _______________________________ 

_________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

n.º________________, Órgão Expedidor _____________,CPF n.º__________________________, 

ocupante do Cargo _________________________________________________, lotado(a) no 

Órgão ______________________________________________________, tendo sido aprovado(a) 

em Processo Seletivo para a Concessão de Bolsas de Estudos no Curso de Graduação Tecnológica 

em Gestão Pública, coordenado pela Superintendência da Escola de Governo, com duração prevista 

de 02 (dois) anos, a ser ministrado em Goiânia – GO e custeado com recursos provenientes do 

Fundo de Capacitação do Servidor e de Modernização do Estado de Goiás - FUNCAM, assumo, 

voluntariamente o compromisso de: 

1. permanecer a serviço do Estado de Goiás por um período equivalente ao tempo de duração do 

Curso de Graduação, conforme Art. 10 do Decreto 5.503, de 26 de outubro de 2001; 

2. não solicitar licença para tratar de interesses particulares durante o período de realização do 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Pública, e nem após a conclusão deste, por um período 

equivalente a 18 (dezoito) meses; 

3. 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; 

4. apresentar Projeto de Conclusão de Curso em conformidade com as definições elaboradas pela 

coordenação dos Cursos de Graduação; 

5. permanecer prestando serviço em órgão ou entidade pública estadual que contribua para o Fundo 
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de Capacitação do Servidor e de Modernização do Estado de Goiás - FUNCAM. 

 Em caso de descumprimento dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, comprometo-me a ressarcir o Fundo de 

Capacitação do Servidor e de Modernização do Estado de Goiás - FUNCAM, no valor  equivale ao 

investimento feito para minha capacitação. 

 Para fins de ressarcimento, está o Fundo de Capacitação do Servidor e de Modernização do 

Estado de Goiás - FUNCAM, desde logo, autorizado a descontar de qualquer saldo positivo que eu 

tenha junto ao Órgão ou Entidade em que estiver lotado, a importância que se torne necessária para 

amortizar, parcial ou integralmente, o débito porventura ainda existente. 

 Se após o desconto acima mencionado, ainda houver débito, comprometo-me a saldá-lo 

diretamente, sob pena de cobrança judicial. 

 

 Declaro conhecer e estar de acordo com o teor deste instrumento. 

 

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

deste Termo de Compromisso. 

 

 

Goiânia,_______ de _______________________de 20____. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome Completo:____________________________________________________ 

CPF.: ____________________________________ 

Assinatura:________________________________ 

 

Nome Completo:____________________________________________________ 

CPF.:____________________________________ 

 Assinatura:_______________________________ 


