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Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos   

 

 

AFASTAMENTO VOLUNTÁRIO INCENTIVADO – AVI  
Magnífico Reitor : 

Servidor: Masp: 

Endereço: Fone: 

Cargo Efetivo: 

Unidade de Exercício: 

                      Requer Afastamento Voluntário Incentivado – AVI nos termos do Decreto nº 43.649, de 12/11/2003 pelo prazo de 

__________________________________________, a partir da data de publicação. 

Nestes termos pede deferimento. 

_________________________, _____ de _____________________ de ________. 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Servidor 

Continuidade da contribuição ao IPSEMG para fins de assistência médica:  � Sim    � Não  

 Forma de recebimento da indenização: 

a)  6 (seis) meses 
� 100% (cem por cento) de uma remuneração mensal; em um único pa-
gamento. OU 
 

� 120% (cento e vinte por cento) de uma remuneração mensal; em seis 
parcelas mensais de 20% (vinte por cento). 

 

b) 2 (dois) anos 
� Inciso II, Artigo 6º do Decreto. OU 

 
� § 1º do Artigo 6º do Decreto. 

UNIDADE DE EXERCÍCIO DO SERVIDOR (Chefe Imediato) 
 

             Declaração que o afastamento do(a)  servidor(a) não contraria o interesse da Administração Pública e não acarretará em 
contratação ou designação para substituição do servidor. 

 

 
______ / ______ /_______                          _______________________________________________________ 
             Data                                                                   Assinatura e carimbo do Chefe Imediato 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DDRH 
Encontra-se no exercício do cargo?                                                                                              Cumpriu Estágio Probatório? 

  � Sim      � Não                                                                                                                                     � Sim      � Não 

 
Data da posse: ______ / ______/ _______       Data de exercício ______ / ______ / _______ 
 

APROVAÇÃO DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
A situação se enquadra nos dispositivos legais pertinentes?    � Sim      � Não 
 

O Afastamento Voluntário Incentivado – AVI:   �  Pode ser concedido   � Não pode ser concedido 
 

 

______ / ______ / _______                                 ___________________________________________________ 
              Data                                                             Assinatura e carimbo do Diretor de Recursos Humanos 

GABINETE DO REITOR 
 

� DEFIRO      � INDEFIRO              PUBLIQUE-SE 
 

 

_______ / ______ / _______                                 ___________________________________________________ 

              Data                                                                    Assinatura e carimbo do Magnífico Reitor 

 
OSM – 12.30 


