
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ELABORADORES E REVISORES DE QUESTÕES PARA OS
PROCESSOS SELETIVOS UNIFICADOS DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

 
 

ANEXO VII
 

 
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO SERVIDOR

 

Eu, _____________________________________________________, matrícula Siape nº
___________________, ocupante do cargo de ________________________________, do
Quadro de Pessoal do(a) ___________________________________________________
(órgão), lotado(a) no(a) ___________________________ (unidade), em exercício na(o)
_____________________________ (setor),  declaro estar  ciente  de  que  as  horas
trabalhadas como (   ) elaborador (   ) revisor de questões para os Processos Sele�vos
Unificados do IFTO, quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, deverão ser
compensadas no período máximo de 1 (um) ano, tal como determina o art. 76-A, § 2º, da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o art. 8º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio
de 2007.
 
 

 _______________, ___ de ______________ de 20__.
 
 
Declaro estar ciente da obrigatoriedade da compensação de horas do servidor sob a
minha chefia, e me comprometo a fiscalizar a efe�va compensação dessas horas em até
1 (um) ano, contado a par�r da conclusão da a�vidade, e que esta não está incluída entre
as atribuições regimentais do servidor.
 

_______________, ___ de ______________ de 20__.
 

 

 

_____________________________________________
Assinatura do servidor

 
 
 

_______________________________________________
Assinatura do chefe imediato

 
 



Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
04/04/2019, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0636119 e o código CRC 618B4A2A.
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