
SERVIDOR PROTOCOLA REQUERIMENTO,
ENDEREÇADO AO CHEFE IMEDIATO 

01

04

07 08 09

05 06

02 03
CHEFE IMEDIATO TÍTULAR DO ÓRGÃO DO SERVIDOR

• Elabora Declaração que a
ausência do (a) Servidor
(a) não causará carência.

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE CIVIL

ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

ESCOLA DE  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Realiza análise documental do Processo
e verifica legitimidade da Instituição
(quando se tratar de pós- graduação
dentro do Brasil),
• Emite parecer jurídico;

• Emite Parecer Jurídico;
• Encaminha à Escola de  Administração Pública
- (EAP).

PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO

• Elabora em quatro vias o Termo de Compromisso
e Responsabilidade com as devidas assinaturas.

• Se a manifestação do governador for desfavorável ao
pleito, fundamenta e encaminha o Processo à EAP
para informar ao órgão de origem do servidor, que
deverá arquivar o Processo;
• Se a manifestação do governador for favorável ao
pleito, providencia o Decreto Governamental, dando
publicidade;
• Encaminha o processo à Escola de Administração
Pública - EAP.

• Envia cópia do Decreto e uma via do Termo de Compromisso e
Responsabilidadeao ao órgão de origem do servidor e à SEAD;
• Entrega uma via do Termo de Compromisso e Responsabilidade
e o Decreto original ao Servidor; Acompanha a realização da pós-
graduação e após sua conclusão encaminha, Processo com
documento de conclusão do curso (do servidor) ao Órgão de
origem do mesmo;
• Elabora carta de apresentação do servidor;
• Caso haja irregularidade, cancelamento ou desistência do
servidor, a EAP informará o órgão de origem do servidor e enviará
o processo a CGE e pedirá a abertura de uma sindicância ou
processo Administrativo Disciplinar – PAD, no qual o servidor
justificará o motivo de sua desistência  ou deverá ressarcir ao
Erário Público Estadual a importância relativa ao período do
afastamento.    

• Se discordar do Pleito, fundamenta, informa a chefia
imediata do servidor e solicita o arquivamento;
• Se concordar com o Pleito, elabora o Termo de Anuência,
condicionando com as conformidades legais e
administrativas das instituições SEAD, EAP e PGE.
• Verificar existência de Processo Administrativo Interno;
•  Qualifica o servidor no SIGRH.
• Encaminha para Secretaria de Estado da Administração
– (SEAD). 

• Protocola requerimento em seu órgão de origem, contendo: Documentos
pessoais (RG, CPF), número de telefone, e-mail, endereço atualizado,
Decreto de nomeação, Termo de Posse ou documento equivalente.
 Portaria de Homologação do estágio probatório, último contracheque, 
Declaração da CGE (de nada costa), Comprovante de matrícula por parte
da Instituição onde pleiteia sua pós-graduação, justificativa da importância da
pós-graduação pleiteada para o desempenho de suas atribuições funcionais e
Ementa do curso. 

• Elabora a minuta de Decreto e envia o processo
ao Gabinete do Governador.

• Verifica se é servidor Estável, isto é, ter cumprido o estágio probatório; 
• Homologa a qualificação do SIGRH emitida no RH do orgão de origem
ou qualifica o servidor (órgão de lotação, frequência, classe, padrão e
grupo) informar se o mesmo já foi contemplado com licenças (exceto
licença prêmio) e os períodos das respectivas licenças; 
• Verifica se o servidor ocupa cargo comissionado;
• Não contar menos de cinco anos de efetivo serviço para a
aposentadoria; 
• Verifica se o servidor está em licença.
• Elabora declaração que não usufluiu licença para aperfeiçoamento dos
últimos dois anos;
• A DLP emite manifestação apontando legalidade do pleito; 
• Encaminha à Escola de Administração Pública – EAP. 

• Encaminha à Procuradoria Geral
do Estado.

Tempo estimado de tramitação (10 dias)

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Conforme art. 95 da Lei Nº 0066, de 03 de maio de 1993: O Servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. 

Tempo estimado de
tramitação (03 dias)

Tempo estimado de
tramitação (63 dias)TOTAL: Tempo estimado de

tramitação (15 dias)

Tempo estimado de
tramitação (15 dias)

Tempo estimado de
tramitação (15 dias)

Tempo estimado de
tramitação (05 dias)


