UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas

CARTA DE LIBERAÇÃO DO EMPREGADOR
(Para Candidatos com Vínculo Empregatício)
Parte A – Preenchida pelo candidato
Nome do Candidato:
Graduado em:
Instituição:
Ano:
E-mail:
Parte B - Preenchido por quem fornece a carta
Nome:
Instituição:
Cargo que ocupa:
Endereço:
CEP:
Telefone: ( )

Cidade:
Celular: (

Estado:
)

E-mail:

1. Qual sua relação ou vínculo com o Candidato:
Diretor da área do Candidato

Sócio Gerente ou Executivo Sênior

Gerente/Chefe imediato do Candidato

Supervisor (sem poder de liberação de carga horária)

Outra (especifique): ______________________________________________________________________
2. Qual o vínculo do Candidato com a empresa:
Funcionário regular celetista tempo integral

Funcionário regular celetista tempo parcial ( ________ horas)

Funcionário regular estatutário

Funcionário temporário

Outra (especifique): ______________________________________________________________________
3. Com relação ao mestrado acadêmico em Engenharia de Sistemas (Em todas as opções, marque SIM ou NÃO):
a.
b.
c.
d.

Estou ciente e concordo com a participação do Candidato na seleção do mestrado em Sistemas da UPE
Estou ciente que o mestrado em sistemas dura até dois anos e demanda muito tempo do Candidato
Estou ciente que a produção intelectual do mestrado será propriedade da UPE e autoral do Candidato
Estou ciente que o mestrado acadêmico em lide pode implicar em alguma viagem para congresso

SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

4. Com relação a tipo de liberação concedida ao Candidato (Marque apenas UMA opção):
Concordo em liberar o candidato integralmente por dois anos, a partir do início do Curso;

Concordo em liberar o candidato parcialmente (especifique condições no verso), por dois anos, a partir do início do
Curso;
Não vai haver liberação de carga horária do candidato, mas vai haver alguma flexibilidade em momentos específicos
(especifique condições e detalhes no verso).
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Informações adicionais
No espaço abaixo, expanda ou detalhe o tipo de liberação e as condições nas quais as mesmas serão concedidas.
Note que algumas das opções do item 4 acima demandam uma especificação e;ou explicação adicional, em casos
onde haja essa necessidade e as mesmas não tenham sido fornecidas, a liberação não será considerada. Todas as
informações serão tratadas de forma confidencial e que liberações mais flexíveis podem favorecer a seleção do
candidato já que um mestrado acadêmico demanda mais tempo para seus Alunos realizares os trabalhos de
pesquisa, elaboração de artigos científicos e demais atividades acadêmicas.

Local:

Data:

/

/

_________________________________________
Assinatura

Esta carta de liberação deverá ser enviada em envelope lacrado diretamente para:
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas
Secretaria de Pós-Graduação da Escola Politécnica de Pernambuco
Rua Benfica, 455 Madalena, Recife-PE
CEP 50720-001 Brasil

