
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE APERFEICOAMENTO  

 

 

Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMFi 

 

1 - REQUERIMENTO 

 

Eu _________________________________________________________________, matrícula nº ________________, 

servidor (a) efetivo (a) estável lotado (a) no (a)_________________________________________________________, 

ocupante do cargo de ___________________________________________________ com carga horária de ________ 

horas semanais, venho requerer Licença para Aperfeiçoamento Profissional com ônus durante o período de  

_____/_____/_________ a _____/_____/_________, para frequentar o curso de ___________________________ 

____________________________________, da ________________________________________________________. 

1.1 - DECLARAÇÃO 

Declaro estar ciente do Art. 117 da Lei Complementar CMF nº 063/2003 e com o disposto no Decreto nº 

12674/2014, bem como atender aos seguintes requisitos: 

1. O curso pretendido é credenciado por órgão competente e compatível com as áreas de formação, atuação e de 

interesse do órgão ou entidade em que o servidor estiver lotado, assim como o cargo ocupado; 

2. Não apresento, no período de 02 (dois) anos imediatamente anterior a data de início do requerimento: 

2.1.  04 (quatro) ou mais ausências injustificadas; 

2.2.  Processo administrativo disciplinar; 

2.3.  Pena disciplinar ou estar suspenso do serviço por motivo disciplinar; 

2.4.  Disposição em órgão não integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal Florianópolis; 

2.5.  Gozo de licença para tratamento de saúde ou de pessoa da família por período superior a 180 (cento e 

oitenta) dia contínuos ou não; 

2.6.  Gozo ou tiver gozado licença para tratar de interesse particular, como também para acompanhar cônjuge; 

3. Não estou em período de Estágio Probatório, Readaptado (a) ou em processo de readaptação. 

1.2 – TERMO DE COMPROMISSO 

Comprometo-me que, concluído o curso ao qual estou pleiteando, permanecerei no exercício da minha 

função e vinculado ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Florianópolis, por período e carga horária igual 

ao da duração da licença. 

DATA: 

 

_____/_____/________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR: 

 

DATA: 
 

 

_____/_____/________ 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA: DATA: 
 

 
_____/_____/_______ 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO: 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR LICENÇA DE APERFEIÇOAMENTO: 

 COMPROVANTE DE MATRÍCULA, GRADE CURRICULAR E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS DISCIPLINAS DO 
CURSO, EXPEDIDOS PELA INSTITUIÇÃO FORMADORA; 

 RESOLUÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MEC; 

 CÓPIA DO PROJETO DE PESQUISA; 

 PARECER FAVORÁVEL DA CHEFIA IMEDIATA; 


