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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2019/REI/IFTO, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE
I - Declaração de execução de a vidades no evento
Eu, _____________________________________________________________, matrícula
Siape
nº
____________,
ocupante
do
cargo
de _______________________________________, do Quadro
de
Pessoal
do(a) _______________________________________ (órgão/en dade), em exercício
na Unidade ________________________________, declaro ter par cipado no
evento
__________________________________________________________
das
seguintes a vidades previstas no art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no
Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, e na Instrução Norma va nº 5/2019/REI/IFTO,
de 12 de novembro de 2019:
Compensação
Horas a
Total
A vidade Tipo/Descrição Data
Horário
posterior
serem
de
(Sim/Não)
compensadas horas

Total de horas trabalhadas no evento:
II - Declaração de execução de outras a vidades no ano
Declaro também ter par cipado no ano em curso das seguintes a vidades previstas no
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 1990, no Decreto nº 6.114, de 2007, e na Instrução Norma va
nº 5/2019/REI/IFTO, de 12 de novembro de 2019:
A vidade
Evento
Data/Período
Total de horas

Total de horas trabalhadas em outros
eventos no ano:
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO
ANO:
Declaro ainda que, nas datas de execução das a vidades desenvolvidas no evento
epigrafado, eu não estava em gozo de afastamentos ou licenças legalmente ins tuídos, ou
em gozo de férias, recessos ou folgas em virtude de trabalho prestado à Jus ça Eleitoral.
Declaro, por ﬁm, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administra va, civil e penal.
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Local, ___ de ______________ de ____.
_______________________________________
Servidor(a)
_______________________________________
Responsável pelo evento

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
22/11/2019, às 16:40, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0852323 e o código CRC 2D926F55.
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