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AFASTAMENTO

REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
FLUXO CONTINUO

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta
dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de
desenvolvimento, e que, entre outras coisas, estabelece que os afastamentos para participar de programas de pósgraduação stricto sensu deverão ser precedidos de processo seletivo e deverão estar previstos no PDP (Plano de
Desenvolvimento de Pessoas) do órgão e alinhados ao desenvolvimento do servidor, COMUNICAMOS que a partir
do dia 06 de setembro de 2019 estão REVOGADOS os Comunicados DDGP-CPPD nº 001/2016 e DDGP-CISTA nº
001/2016, de 21 de setembro de 2016.
As Portarias emitidas até o dia 05 de setembro de 2019, concedendo afastamentos para qualificação com base nos
Comunicados DDGP-CPPD nº 001/2016 e DDGP-CISTA nº 001/2016, de 21 de setembro de 2016, continuam
válidas e vigentes, independente da data de início do afastamento.

Por fim, comunicados que estamos trabalhando na elaboração do PDP do IFSP, que após aprovação do Magnífico
Reitor, será encaminhado ao órgão central do SIPEC e assim possamos realizar futuros processos seletivos.
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