PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 1746, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
Modelo de JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA
Exclusiva para Estudos em nível Técnico, Sequencial, Especialização,
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado
(Tarefa do Servidor Solicitante)

Eu, servidor Ana Maria de Souza, matrícula 12345-6, ocupante do cargo Professor, na
função de Docência das Séries Iniciais do Ensino Fundamental - PROA01, lotado na
Diretoria Administrativa / SME, declaro que a presente solicitação de afastamento para
[Nome do curso, instituição] ocorrerá de [data de início e término semestral, dias da
semana...], de acordo com os documentos comprobatórios [Cronograma de aulas da
instituição de ensino, ementa ou documento com as disciplinas] documentos SEI [links]
e nos termos deste documento, conforme será demonstrado abaixo.
Incluir também:

Proposta de estudo, acordada com a chefia imediata e dirigida ao titular da unidade de
lotação do(a) solicitante para apreciação; Conteúdo programático e atividades que
serão desenvolvidas durante o período de afastamento; e
A argumentação sobre o interesse institucional na capacitação e a aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos em prol do serviço, no local de sua lotação.
Exemplos:

A área de concentração é [...], tendo por linha de pesquisa [...].
Trata-se de aperfeiçoamento acadêmico em total consonância com minha área de
atuação na [Órgão de lotação do(a) solicitante], eis que atuando em referido setor, os
temas de estudo na linha de pesquisa em questão são de grande auxílio no
aperfeiçoamento da atuação em minhas funções...
Destacamos que, o referido estudo se encontra relacionado à atuação do(a) solicitante...
O tema de pesquisa proposto diz respeito [...] o que se encontra diretamente articulado
com as demandas de trabalho do setor de trabalho...
Desta forma, o tema de pesquisa sugerido visa...
Cabe destacar que o trabalho a ser realizado pretende contribuir e colaborar com a
atuação técnica, tanto no que diz respeito...
Londrina, ____ de _____________________ de ________.
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