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Nome:                                                                             Siape: Situação Funcional:

Cargo/Emprego:                                                                                     Câmpus: 

Setor: 

Telefone:                            -        Celular:                            - E-mail:
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CONCESSÕES
 

                        Ausência por motivo de Casamento (GALA), a partir de             /           /               , conforme redação dada pelo Art. 97, 

inciso III, alínea “a” da Lei 8.112/90 (08 dias consecutivos). 

  

                          Ausência por motivo de Falecimento de Pessoa da Família, a partir de               /           /               , conforme redação dada 

pelo Art. 97, inciso III, alínea “b” da Lei 8.112/90 (08 dias consecutivos). 

 

                           Ausência por motivo de Doação de Sangue, referente ao dia            /             /               , conforme redação dada pelo Art. 

97, inciso I da Lei 8.112/90 (01 dia). 

 

                         Ausência por motivo de Alistamento/Convocação Eleitoral,  referente aos dias               /              /              

 e               /            /              , conforme redação dada pelo Art. 97, inciso II da Lei 8.112/90, totalizando              dia(s). 

 

                        Folga nos dias             /            /                  e             /           /              , nos dias            /             /                 e              /            /

              , por ter trabalhado nas eleições conforme redação dada pelo Art. 98 da Lei 9.504/97. 

                         Ausência por motivo de disposição ao Tribunal do Júri, conforme redação dada pelo Art. 102, inciso VI da Lei 8.112/90.  

Obs.: Anexar documentos comprobatórios.

____________________, ____ de ________________ de_______.                               ___________________________________
                                                                                                                                                             Assinatura da/o Requerente
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 Chefia Imediata:  Pró-reitoria de Gestão de Pessoas:

 Ciente em: _____/______/________

Carimbo e assinatura

Cadastro em: _____/______/________

Carimbo e assinatura

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS (CONCESSÕES E FOLGAS)

Autor desconhecido, 28/08/13
CONCESSÕES 

Conceito:
Ausência remunerada da servidora ou servidor por:
- Doação de sangue: 1 dia;
- Alistamento como eleitor: 2 dias;
- Casamento: 8 dias consecutivos contados da data do casamento;
- Falecimento de pessoa da família: 8 dias consecutivos contados da data do óbito.

Requisitos Básicos:
Apresentar à chefia imediata da servidora ou servidor a documentação comprobatória.


FOLGAS
Para trabalhar nas ELEIÇÕES - Art. 98 da Lei n.º 9.504/97: Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.


Autor desconhecido, 04/25/18
Anexar comprovante.

Autor desconhecido, 27/09/13
Anexar comprovante.

Autor desconhecido, 27/09/13
Anexar comprovante.

Autor desconhecido, 27/09/13
Anexar comprovante.

Autor desconhecido, 27/09/13
Anexar certidão de óbito.

Autor desconhecido, 27/09/13
Anexar certidão de casamento.
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