
Estado de Goiás
Secretaria de Gestão e Planejamento

Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo

ANEXO VI –  TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, ________________________________

__________________________________________, servidor público do Poder Executivo Estadual,

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  o  curso  de  Pós-Graduação  em  Finanças  Públicas  e

Administração Orçamentária, coordenado pela Superintendência da Escola de Governo Henrique

Santillo, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses, a ser ministrado em Goiânia – GO e

custeado  com  recursos  provenientes  do  Fundo  de  Capacitação  do  Servidor  Público  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 Pós-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 Pós-graduação e nem após a conclusão deste, por um período equivalente a 24 (vinte e

quatro) 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 Pós-graduação e

5. permanecer prestando serviço em órgão ou entidade pública estadual que contribua para o Fundo

de Capacitação do Servidor Público e de Modernização do Estado de Goiás - FUNCAM.

Em caso de descumprimento de quaisquer dos itens anteriores, comprometo-me a ressarcir o

Fundo de Capacitação do Servidor Público e de Modernização do Estado de Goiás - FUNCAM,  no

valor  equivalente ao investimento feito para minha capacitação, conforme previsão do artigo 7º, §1º

inciso V da Lei nº 16.384/2008 apurado mediante procedimento administrativo.
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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:_______________________________
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