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Resolução CS nº 10/2019

Anexo I

TERMO DE ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA

Eu, ________________________________________________________________________,

Coordenador  da  ______________________________________________________________  do

campus__________________________________________,  nomeado  sob  a  portaria

n°____________________________,  afirmo  ter  ciência  da  inscrição  do  servidor

____________________________________________________________________________no

Edital _____ do Programa Pesquisador de Produtividade do Ifes, na modalidade de pesquisador

PQ-_____, e confirmo a viabilidade de concessão da carga horária de _____h para que o servidor

possa  atender  as  exigências  do  Edital,  desenvolvendo  o  projeto  intitulado

“_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________”,  conforme

aprovação da reunião da coordenadoria realizada em ____/ ____/ _____. 

__________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome e assinatura do Chefe Imediato onde o servidor está lotado
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Anexo II

TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO GERAL

Eu,_________________________________________________________________________,

Diretor  Geral  do  campus__________________________________________,  nomeado  sob  a

portaria  n°____________________________,  afirmo  ter  ciência  da  inscrição  do  servidor

____________________________________________________________________________no

Edital _____ do Programa Pesquisador de Produtividade do Ifes, na modalidade de pesquisador

PQ-_____, e confirmo a viabilidade de concessão da carga horária aprovada pela coordenadoria do

pesquisador proponente para que o servidor possa atender as exigências do Edital, desenvolvendo

o projeto intitulado “__________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________”.

__________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome e assinatura do Diretor Geral do Campus
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Anexo III

TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO DE ENSINO

(para servidores docentes ou técnicos administrativos da área de ensino)

Eu,_________________________________________________________________________,

Diretor de Ensino do campus__________________________________________, nomeado sob a

portaria  n°____________________________,  afirmo  ter  ciência  da  inscrição  do  servidor

____________________________________________________________________________no

Edital _____ do Programa Pesquisador de Produtividade do Ifes, na modalidade de pesquisador

PQ-_____, e confirmo a viabilidade de concessão da carga horária aprovada pela coordenadoria do

pesquisador proponente para que o servidor possa atender as exigências do Edital desenvolvendo

o projeto intitulado ”___________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________”.

__________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome e assinatura do Diretor de Ensino do Campus
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TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

(para servidores técnico-administrativos, excetuando-se os lotados na área de ensino)

Eu,_________________________________________________________________________,

Diretor de Administração do campus__________________________________________, nomeado

sob  a  portaria  n°____________________________,  afirmo  ter  ciência  da  inscrição  do

servidor________________________________________________________________no  Edital

_____ do Programa Pesquisador  de Produtividade do Ifes,  na modalidade de pesquisador  PQ-

_____, e confirmo a viabilidade de concessão da carga horária aprovada pela coordenadoria do

pesquisador proponente para que o servidor possa atender as exigências do Edital desenvolvendo

o projeto intitulado ”___________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________”.

__________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome e assinatura do Diretor de Administração do Campus
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TERMO DE ANUÊNCIA DO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________________,

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do campus_______________________________, nomeado

sob  a  portaria  n°____________________________,  afirmo ter  ciência  da  inscrição  do  servidor

___________________________________________________________________

no Edital _____ do Programa Pesquisador Produtividade do Ifes, na modalidade de pesquisador

PQ-_____,  e  da cessão de carga horária  por  parte  da coordenadoria  para  que o  pesquisador

proponente  possa  atender  as  exigências  do  Edital,  desenvolvendo  o  projeto  intitulado

“____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________”.

__________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome e assinatura do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR

Eu, ________________________________________________________________________,

SIAPE___________________,  servidor  do  campus__________________________________,

tenho ciência das minhas responsabilidades em atender os requisitos mínimos exigidos ao final de

2 anos,  conforme estabelecido pelo Art.  5° do Programa Pesquisador  de Produtividade do Ifes

(PPP-Ifes), para a modalidade de pesquisador PQ-_____. 

Tenho conhecimento que somente poderei participar do PPP-Ifes, após 6 anos do fim da minha

contratação, caso não venha a comprimir os requisitos mínimos exigidos ao final de 2 anos do

Programa (Art. 5°). 

Confirmo que o local em que a pesquisa será desenvolvida tem recursos físicos e materiais para o

desenvolvimento do projeto apresentado ao Edital do Programa Pesquisador Produtividade.

 

_________________________________, ______ de ________________________ 20_____.

   

______________________________________________

Nome do pesquisador proponente
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