
 Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA TAE - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Assinatura 

Eu,                                                                                                                                           , estou ciente e de

acordo com as informações prestadas acima e declaro, sob as penas da lei, que as informações e

documentos apresentados por mim são verdadeiros e autênticos, e que responderei civil, penal e

administrativamente em caso de declarações falsas. 

Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na
obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao(a) servidor(a) em prestar a Colaboração Técnica
junto a Unifesp, tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação uma vez que será
necessária autorização do órgão de origem do(a) servidor(a);

2. Para solicitar colaboração técnica o(a) servidor(a) de outra IFE junto a Unifesp, é necessário o
preenchimento deste Formulário pelo(a) servidor(a) interessado(a), abertura de processo SEI pelo
Departamento interessado na Colaboração Técnica e inclusão do Projeto com prazo e finalidade
objetivamente definidos, coforme previsto no Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05; 

2. Após a adoção das providências acima, o processo SEI deverá ser tramitado à Coordenadoria de
Mobilidade Funcional para as providências.

3. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional encaminhará Oficio assinado pelo(a) Pró-Reitor(a) de Gestão
com Pessoas ao orgão de origem do(a) servidor(a) consultando acerca da possibilidade de autorização do
afastamento para prestar colaboração técnica à Unifesp.

4. Após a autorização de afastamento pela autoridade máxima do órgão de origem do(a) servidor(a), o
orgão deverá realizar a publicação do ato no DOU.  Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a)
terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação da portaria, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);
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NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

CPF:

TELEFONE:
EMAIL:

INSTITUIÇÃO :

LOTAÇÃO:

TELEFONE :

Estou ciente e de acordo que somente após a publicação da Portaria de afastamento emitida por meu órgão

de origem poderei exercer a colaboração técnica junto à Universidade Federal de São Paulo - Unifesp .

Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, os documentos apresentados para fins de

identificação, serão armazenados e utilizados apenas para a tramitação do processo de Colaboração Técnica.

Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA - TAE

Assinatura 

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

EMAIL:

2.INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

3.CAMPUS PRETENDIDO PARA COLABORAÇÃO

REITORIA

SÃO PAULO

B. SANTISTA

GUARULHOS

DIADEMA

OSASCO

ZONA LESTE

HU I

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HU II
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