
PROCURADORIA DE PESSOAL CIVIL E MILITAR 
LISTA DE VERIFICAÇÃO – ART. 93, INC. VIII C/C ART. 112, DA LEI Nº 0066 DE 03/05/1993   

LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAR APERFEIÇOAMENTO, ESTÁGIO, PÓS-GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO 

 
LEGENDAS:  
 
S: SIM       N: NÃO       FL: FOLHA  
 
*** Quando a opção não for aplicável ao caso, utilizar no campo S/N a sigla N/A.  
*** Quando não for possível atender ao tópico, justificar no campo de observações ao fim do documento. 

1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: S/N FL 

✓ REQUERIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO 
OBSERVAÇÃO: Deverão constar neste documento as seguintes informações: 

• (Dados Cadastrais: Matrícula, Data da Admissão, Nº do Decreto de Nomeação, Cargo 
de Provimento, e Lotação atual);  

• Pedido: Identificação da Licença, período do curso, e o nome da Instituição que irá 
realizar o curso. 

• Fundamentação Legal do Pedido; 

• Declaração de que o servidor não está respondendo processo administrativo; 
 

  

✓ DOCUMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO 

• Cópia da Carteira de Identidade ou Funcional; 

• Cópia do Comprovante de Residência atual; 

• Decreto de Nomeação à Cargo Efetivo; 

• Termo de Posse; 

• Qualificação Funcional; 

• Declaração de Vínculo/SIGRH (OBS.: Caso o servidor possua mais de um vinculo com o 
Estado, deverá ser atestado nessa declaração); 

• Em caso de mais de um vinculo com o Estado, deverá constar também a anuência do 
gestor  

  

✓ DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DO CURSO 

• Declaração da Instituição informando que o servidor é aluno regularmente 
matriculado, contendo prazo de duração do Curso, data de início e término e outras 
informações inerentes ao curso e sua especialização; 

• Comprovante de Matrícula ou Histórico Escolar emitido pela Instituição; 

  

✓ MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

• Apreciação Discricionária, por parte da Administração, da conveniência e 
oportunidade do licenciamento requerido pelo servidor;  

(OBS1.: Neste ponto, chama-se atenção do gestor para que não apresente nos autos 
apenas a anuência de forma genérica pela Administração, devendo constar em sua 
manifestação a relevância e contribuições que o curso que se pretende realizar poderá 
proporcionar à Administração, sua correlação com a área de atuação do servidor, isto 
é, com as atribuições inerentes ao cargo ocupado,assim como a ausência de prejuízos 
que poderiam advir a partir do afastamento pleiteado); 

 
(OBS2.: Em casos de outros vínculos, deverá ser providenciado a anuência das demais 

chefias imediatas e as respectivas justificativas, de modo a salvaguardar a higidez do 
interesse público); 

 

•   Pertinência temática com o cargo efetivo, o que significa a estreita correlação do 
pretendido curso com as atividades desempenhadas pelo servidor e que são inerentes 
ao seu cargo de provimento efetivo; 
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2. ATESTAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI 

✓ Manifestação Técnica atestando o cumprimento dos requisitos da Lei nº 066/93, 
bem como os requisitos presentes, em havendo norma, na lei estadual específica que 
rege o servidor público; 

✓ Manifestação Jurídica do Assistente Técnico lotado na Secretaria do processo de 
origem, conferindo o rol de documentos solicitados nesta LV, apresentando em sua 
manifestação minucioso relatório desses documentos, acrescentando, se for o caso, 
informações que julgar necessárias para a análise. 

  

3. REMESSA DOS AUTOS À EAP (Na hipótese de liberação de servidor para cursar pós-graduação) 

✓ Manifestação técnica da Escola de Administração Pública – EAP, conforme 
orienta o inciso XI do art. 23, do Decreto nº 0998 de 01/02/2005. 

  

4. ENVIO DOS AUTOS PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA PGE 

✓ O exame pela Procuradoria-Geral do Estado fundamenta-se no art. 132 da 
CRFB/1988, no art. 153 da Constituição do Estado e na Lei Complementar nº 
0089/15 (art. 2º, caput c/c Art. 27, VI e XI), que atribuem à PGE as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Estado do Amapá, na matéria. 

  

 

 

___________, ___ de __________ de _____. 

 

__________________________________ 
Responsável pelo preenchimento da LV 

(Assinatura eletrônica do servidor) 

___________________________________ 
Assistente Técnico Jurídico da Secretária 

(Assinatura eletrônica do servidor) 
 

 

 

Campo de Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


