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ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE
A Advocacia-Geral da União - AGU, por intermédio da Escola da AGU, doravante denominada EAGU, localizada
no SIG – Quadra 06 – Lote 800 – Térreo – Ed. Sede II - Brasília – DF – CEP 70.610-460 e
__________________________________________________________________________________________,
CPF
__________________________, aluno (a) matriculado (a) nesta data, no Curso de _______________________________________,
na modalidade a distância, vêm pelo presente instrumento, acordar o que se segue:
A AGU me concederá bolsa de estudo integral fornecida pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Direito da
Faculdade de Direito da UERJ, nos termos do Acordo de Cooperação - NUP nº 00669.000069/2016-55, para
o Curso de Pós-graduação lato sensu em Direito Financeiro e Tributário, a serem disponibilizadas pelo
CEPED-FD-UERJ aos membros e servidores da AGU.
Estou ciente que o curso da duração do curso, não havendo a possibilidade de realizar o trancamento do mesmo ou
prorrogar o prazo estabelecido para a realização do nível.
Assumo o compromisso de ter a frequência necessária para a conclusão do curso.
Estou ciente de que não haverá o pagamento de despesas de deslocamento (diárias e passagens aéreas) para
realização do curso, ou qualquer outra forma de custeio, tais como material didático, realização de eventuais
trabalhos, provas e disciplinas fora da grade do curso, cujas despesas extras deverão ser arcadas exclusivamente
por mim.
Caso haja abandono do curso ou desistência imotivada de minha parte, estou ciente de que poderei ser preterido de
futuras capacitações na EAGU pelo prazo de 02 (dois) anos.
Caso haja certidão que ateste a existência de processo administrativo disciplinar, sindicância ou investigação
preliminar em andamento em face de minha pessoa, desde já assumo o compromisso adicional de comparecer e
praticar os atos necessários à regularidade da apuração em curso, sob pena de ter minha bolsa cancelada a qualquer
tempo
Após conclusão do curso, comprometo-me a permanecer na Advocacia-Geral da União por período de tempo
equivalente ao tempo total do curso.
Abro mão dos direitos autorais referentes ao trabalho de conclusão do curso em favor da Escola da AGU, com
exclusividade, pelo prazo de 1 (um) ano a partir do término da pós-graduação.
Comprometo-me em aceitar em sua integralidade as regras do Edital nº 14/2019.
Sendo o compromisso ora assumido perante a Advocacia-Geral da União, declaro estar ciente de minhas
obrigações para participação no referido programa, bem como dos valores apresentados em caso de desligamento
do programa, em relação aos quais me comprometo ao ressarcimento.

(local e data)___________________,dede 20__.

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
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