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  ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Pelo presente Termo, eu, servidor(a) _____________________________________________, 

Matrícula SIAPE nº ______________, ocupante do Cargo de ___________________________, 

nomeado através da Portaria nº _________, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, em Regime de _____________, 

Classe _________, Nível _________, declaro conhecer e me obrigo a cumprir, voluntariamente, as 

disposições contidas no parágrafo 3°, do Art. 47, do Decreto nº 94.664, de 23.7.87, combinado com a 

Portaria MEC nº 475, de 26/08/87, Decreto nº 5.707, de 23/02/2006, Decreto nº 5.824 e 5.825 de 

29/06/2006 e o Plano de Capacitação e Qualificação Institucional, Resolução nº 38–CONSUP/IFAM de 

22/08/2017, assumindo os compromissos, abaixo especificados, sujeito as penalidades cominadas as 

infrações disciplinares e penal, mediante a indenização antecipada das despesas havidas, inclusive 

entre as despesas do curso, incluindo-se a renumeração recebida no período do 

afastamento/autorização: 

 
 

I. De servir ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, após a 

conclusão do Curso, por período igual ao tempo em que estive afastado, incluídas as 

prorrogações;  

 

II.  Não pleitear novo curso em nível de pós-graduação / capacitação, salvo se houver 

interesse do próprio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; 

 

III.  De obrigar-me a desenvolver, concomitantemente, atividades que visem esclarecimentos, 

além de outras disposições do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas, pertinentes ao treinamento desenvolvido;  

 

IV.  Não pedir licença para tratar de interesse particular, nem exoneração do cargo, para 

quaisquer espécies, que demostre afastamento das atividades administrativas-

pedagógicas, antes de decorrido o prazo do afastamento, inclusive da prorrogação;  

 

V. Desenvolver a orientação remota, relativa à aplicabilidade do treinamento desenvolvido, 

junto aos discentes do IFAM; 

 

VI. Desenvolver e submeter produto, no Seminário de Avaliação do Projeto “Programa de 

Formação e Aperfeiçoamento Profissional de Nível Superior e Pós-Graduação em Áreas 

Prioritárias Relacionadas à Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) do 

Instituto Federal do Amazonas - ARANOUÁ” - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

DO SÉCULO 21, a se realizar no 1º semestre de 2022. 

 

VII.  Declaro ainda estar ciente que o afastamento total concedido será estabelecido por meio 

de portaria de liberação do(a) Reitor(a) do IFAM.  

mailto:secretaria.aranoua@ifam.edu.br


 
 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reitoria do IFAM - Av. Ferreira Pena nº 1109.  CEP 69025-010 - Centro- Manaus-Amazonas 

Fone: (092) 3306-0000 | E-mail: secretaria.aranoua@ifam.edu.br 

Em razão do que firmo o presente Termo de Compromisso, perante o Reitor Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e testemunhas. 

 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Servidor(a) 

SIAPE No  
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1. _______________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 

2. _______________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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