
 

Anexo VI 
(Art. 14, da Portaria nº 162, de 30 de outubro de 2007) 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Processo Seletivo para Bolsas de Pós-Graduação – Exercício 2008 

 

TE R MO  DE CO MPR O M ISSO  

Nome:  
 

Matrícula:  

CPF:  
Cargo/Função: 
 

Lotação: 
 

 

Em atendimento ao estabelecido no Ato n.º 275, de 15 de dezembro de 2005, e na Portaria n.º 162 de 30 de outubro  
de 2007, comprometo-me a: 
I. não pedir aposentadoria, exoneração ou demissão no período do curso e nos 2 (dois) anos posteriores ao seu 

término, salvo nas hipóteses previstas no § 2º, do art. 10, do Ato 275/05, com a redação dada pela Portaria n. 
300/PRESI, de 30 de outubro de 2007. 

II. não solicitar mudança de lotação no período do curso e nos 2 (dois) anos posteriores ao seu encerramento, 
ressalvada a movimentação para Gabinete de Ministro ou para atender ao interesse da Administração; 

III.  não solicitar dispensa de função comissionada ou cargo em comissão (apenas para servidores cedidos ao STJ); 
IV.  não solicitar nenhuma das licenças previstas no art. 81, II a IV e VI e VII da Lei n.º 8.112/90; 
V. não solicitar desligamento nem trancamento do curso, salvo com prévia autorização da Administração; 
VI.  observar os sistemas e métodos de trabalho apresentados durante o curso, para possível implementação no 

Tribunal; 
VII.  coletar informações e referências bibliográficas de livros, periódicos, monografias e outras publicações e 

disseminar no ambiente de trabalho as informações coligidas; 
VIII.  prestar esclarecimentos a respeito do curso, da instituição de ensino e do aproveitamento em cada período, 

módulo, matéria ou disciplina, quando solicitado pela Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IX.  desenvolver, no trabalho de conclusão do curso, tema correlacionado com as atribuições da unidade de 

lotação, ou com projeto estratégico, ou que possibilite ao Tribunal implementar inovações em seus serviços ou 
atividades; 

X. entregar à Secretaria de Gestão de Pessoas: 
a) cópia, impressa e em meio eletrônico, do trabalho de conclusão de curso, com a menção atribuída pela 
instituição de ensino; 
b) cópia do histórico escolar; 
c) cópia do certificado de conclusão do curso ou documento que comprove a titulação obtida; 

XI.  ressarcir ao Tribunal os valores por este despendidos, na forma dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, se incidir nas hipóteses previstas nos precedentes itens I a V, observada a 
proporcionalidade prevista no art. 8º, I, do Ato n.º 275/2005. 

 

Brasília, ___ de ___________de 200   . 

 
 

 (assinatura) 
 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco Agência: Conta corrente 

 

DADOS DO CURSO 
Curso:  
 
Período de realização:  
 

Duração total (em horas):  

Custo total (R$):  
 

Forma de pagamento:  
 

Instituição de ensino:  
 

CNPJ:  
 

Endereço:  
 

Cidade: Brasília 
 

UF: DF 
 

Site/e-mail;  



 

 


