
 
ANEXO II 

 

REGULAMENTO: AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA FAMEMA 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

_________________________________________, ____________________________, 
                     nome do servidor                                                                                          nacionalidade 

________________, residente na cidade de ____________________, à rua _________ 
         estado civil 

_________________________________________, n°  _____________, portador do 

CPF n°  _____________________ e do RG n°____________________, doravante 

designado simplesmente de SERVIDOR, firma o seguinte termo de compromisso com a 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob o n°  

66.495.110/0001-80, estabelecida na cidade de Marília, neste ato representada por seu 

Diretor Geral, _________________________, doravante designada FAMEMA. 

 

 

1. O SERVIDOR acima qualificado é 

______________________________________________________________________ 
                                            (cargo e unidade de trabalho) 

 
 

2.  A FAMEMA, a pedido do SERVIDOR, interromperá o seu contrato de trabalho, sem 

perda salarial, pelo período de _______________________ para que ele possa  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

na Faculdade de ____________________________, tudo com o objetivo de aprimorar 

os seus conhecimentos técnicos. 

 

 

3. O SERVIDOR em contrapartida obriga-se assim que terminar seu afastamento a 

prestar serviços em igual período (da interrupção) para a FAMEMA, quando então 

aplicará todos os conhecimentos em prol desta comunidade discente e docente. 

 

 

3.1. O SERVIDOR obriga-se a retornar às suas atividades no dia ______________de 

____________________ de ________. 

 

 

4. Na hipótese do SERVIDOR, seja qualquer for o motivo, não cumprir integralmente o 

presente termo de compromisso obriga-se a pagar para a FAMEMA no prazo de 05 

(cinco) dias o equivalente em moeda corrente do país a quantia líquida e certa de 

_________________________________________________________________ a qual 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 

 



 
 

será corrigida a partir desta data e até o seu efetivo e real pagamento para a FAMEMA. 

E o seu contrato de trabalho será rescindido por justa causa por ato de improbidade. 

 

Parágrafo único - Sendo necessário, a FAMEMA utilizar-se-á das vias judiciais para 

cobrar o crédito objeto do "caput" deste artigo, o SERVIDOR obriga-se a pagar multa 

contratual de 10% sobre o total do débito, ou juros legais, correção monetária e os 

honorários advocatícios de 20%. 

 

 

5. O SERVIDOR apresenta neste ato como garantia do presente termo de compromisso 

a carta de fiança bancária no valor de ______________________________________, a 

favor da FAMEMA, que na hipótese de não cumprimento deste termo ficará 

automaticamente investida no respectivo valor. 

 

 

6. As partes elegem o foro da Comarca de Marília para dirimir as questões do presente 

contrato. 

 

 

Marília, _____ de __________________ de 200_. 

 

 

__________________________________________ 
SERVIDOR 

 
 

 

______________________________________________________________ 

FAMEMA 
 
 

 

 
______________________________         ______________________________ 

DEVEDOR SOLIDÁRIO         DEVEDOR SOLIDÁRIO 

marido                                       esposa 
 
 

 

(Se houver carta de fiança não haverá necessidade dos devedores solidários) 

 

Testemunhas:  

 

1. __________________________ 

 

2. __________________________ 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 

 


