
Número do Processo Matrícula Habilitado? Se NÃO, qual o motivo?

00080-00142776/2019-26 2197189 NÃO
3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.4. - a - Declaração da Corregedoria, 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - 

Declaração SUGEP/DICAF

00080-00141261/2019-17 01754106 NÃO 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF

00080-00139041/2019-15 2296446 NÃO

1.3. - II. estiver cedido ou permutado para outro órgão;, 1.3. - III. estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou 

companheiro;, 1.3. - IV. estiver afastado por motivo de doença em pessoa da família;, 1.3. - V. estiver afastado para o serviço 

militar;, 1.3. - VI. estiver afastado para atividade política;, 1.3. - VII. estiver afastado por licença servidor, até a data da 

divulgação do resultado final;, 1.3. - VIII. estiver afastado para tratar de interesses particulares;, 1.3. - IX. estiver afastado 

para desempenho de mandato classista;, 1.3. - X. estiver afastado para licença maternidade, até a data da divulgação do 

resultado final;, 1.3. - XI. estiver afastado para licença médica ou odontológica, até a data da divulgação do resultado final;, 

1.3. - XII. estiver em afastamento remunerado para estudos em programas de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu)., 

1.4. Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: I - com o de afastamento 

remunerado para estudos, em programas de pós-graduação stricto sensu,exceto no caso de curso de idiomas;, 1.4. Não será 

permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: III - com a concessão de vaga em curso superior 

de graduação e de pós-gradução lato sensu e stricto sensu, simultaneamente, em instituição conveniada com a SEEDF, 

devendo, neste caso, o servidor optar por um dos benefícios., 2.4. - II. estar regularmente matriculado em curso oferecido por 

IES conveniada com a SEEDF;, 3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.2. - IV - Histórico Escolar ou Grade Curricular, 3.4. - b - 

Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF
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00080-00140279/2019-93 0037.977-8 NÃO

1.3. - II. estiver cedido ou permutado para outro órgão;, 1.3. - III. estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou 

companheiro;, 1.3. - IV. estiver afastado por motivo de doença em pessoa da família;, 1.3. - V. estiver afastado para o serviço 

militar;, 1.3. - VI. estiver afastado para atividade política;, 1.3. - VII. estiver afastado por licença servidor, até a data da 

divulgação do resultado final;, 1.3. - VIII. estiver afastado para tratar de interesses particulares;, 1.3. - IX. estiver afastado 

para desempenho de mandato classista;, 1.3. - X. estiver afastado para licença maternidade, até a data da divulgação do 

resultado final;, 1.3. - XI. estiver afastado para licença médica ou odontológica, até a data da divulgação do resultado final;, 

1.3. - XII. estiver em afastamento remunerado para estudos em programas de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu)., 

1.3. - XIII. estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado., 1.4. Não será permitida a acumulação do 

benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: I - com o de afastamento remunerado para estudos, em programas de pós-

graduação stricto sensu,exceto no caso de curso de idiomas;, 1.4. Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de 

estudo nos seguintes casos: III - com a concessão de vaga em curso superior de graduação e de pós-gradução lato sensu e 

stricto sensu, simultaneamente, em instituição conveniada com a SEEDF, devendo, neste caso, o servidor optar por um dos 

benefícios., 2.4. - I - estar em efetivo exercício nesta SEEDF há pelo menos 3 (três) anos consecutivos, até a publicação do 

resultado da concessão;, 2.4. - II. estar regularmente matriculado em curso oferecido por IES conveniada com a SEEDF;, 3.2. - 

II - Ficha Cadastral, 3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.2. - IV - Histórico Escolar ou Grade Curricular, 3.4. - a - Declaração 

da Corregedoria, 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF

00080-00137753/2019-08  220.658-7 NÃO

1.3. - II. estiver cedido ou permutado para outro órgão;, 1.3. - III. estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou 

companheiro;, 1.3. - IV. estiver afastado por motivo de doença em pessoa da família;, 1.3. - V. estiver afastado para o serviço 

militar;, 1.3. - VI. estiver afastado para atividade política;, 1.3. - VII. estiver afastado por licença servidor, até a data da 

divulgação do resultado final;, 1.3. - VIII. estiver afastado para tratar de interesses particulares;, 1.3. - IX. estiver afastado 

para desempenho de mandato classista;, 1.3. - X. estiver afastado para licença maternidade, até a data da divulgação do 

resultado final;, 1.3. - XI. estiver afastado para licença médica ou odontológica, até a data da divulgação do resultado final;, 

1.3. - XII. estiver em afastamento remunerado para estudos em programas de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu)., 

1.4. Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: I - com o de afastamento 

remunerado para estudos, em programas de pós-graduação stricto sensu,exceto no caso de curso de idiomas;, 1.4. Não será 

permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: III - com a concessão de vaga em curso superior 

de graduação e de pós-gradução lato sensu e stricto sensu, simultaneamente, em instituição conveniada com a SEEDF, 

devendo, neste caso, o servidor optar por um dos benefícios., 2.4. - II. estar regularmente matriculado em curso oferecido por 

IES conveniada com a SEEDF;, 3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - 

Declaração SUGEP/DICAF



00080-00138171/2019-31 375853 NÃO

1.3. - II. estiver cedido ou permutado para outro órgão;, 1.3. - III. estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou 

companheiro;, 1.3. - IV. estiver afastado por motivo de doença em pessoa da família;, 1.3. - V. estiver afastado para o serviço 

militar;, 1.3. - VI. estiver afastado para atividade política;, 1.3. - VII. estiver afastado por licença servidor, até a data da 

divulgação do resultado final;, 1.3. - VIII. estiver afastado para tratar de interesses particulares;, 1.3. - IX. estiver afastado 

para desempenho de mandato classista;, 1.3. - X. estiver afastado para licença maternidade, até a data da divulgação do 

resultado final;, 1.3. - XI. estiver afastado para licença médica ou odontológica, até a data da divulgação do resultado final;, 

1.4. Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: I - com o de afastamento 

remunerado para estudos, em programas de pós-graduação stricto sensu,exceto no caso de curso de idiomas;, 1.4. Não será 

permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo nos seguintes casos: III - com a concessão de vaga em curso superior 

de graduação e de pós-gradução lato sensu e stricto sensu, simultaneamente, em instituição conveniada com a SEEDF, 

devendo, neste caso, o servidor optar por um dos benefícios., 2.4. - II. estar regularmente matriculado em curso oferecido por 

IES conveniada com a SEEDF;, 3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.2. - IV - Histórico Escolar ou Grade Curricular, 3.4. - b - 

Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF

00080-00136757/2019-61 2131692 NÃO
3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF

00080-00143543/2019-41 2112248 NÃO
3.2. - III - Comprovante de Matrícula, 3.2. - IV - Histórico Escolar ou Grade Curricular, 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 

3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF

00080-00143604/2019-70 02155788 NÃO 3.4. - b - Declaração da SUGEP/GEVOF, 3.4. - c - Declaração SUGEP/DICAF


