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Nome:                                                                             Siape: Situação Funcional:

Cargo/Emprego:                                                                                     Câmpus: 

Setor: 

Telefone:                            -        Celular:                            - E-mail:
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Eu,  servidora  acima  qualificada,  solicito  Licença  à  Gestante  de  acordo  com  o  art.  207  da  Lei  n.º  8.112/90,  conforme

documentação em anexo, a partir de         /         /              .

 Assim como a prorrogação da mesma, ns termos do art. 2°; § 1° do Decreto n.° 6.690/2008.      

Eu,  servidora  acima  qualificada,  solicito  Licença  à  Adotante  de  acordo  com  o  art.  210  da  Lei  n.°  8.112/90,  conforme

documentação em anexo, a partir de         /         /              .

Assim como a prorrogação da mesma, nos termos do art. 2°; § 3° do Decreto n.° 6.690/2008.     

Eu,  servidor  acima qualificado,  solicito  Licença -  Paternidade  de acordo com o art.  208 da Lei  n.°  8.112/90,  conforme

documentação em anexo, a partir de         /         /              .                                                                             

Assim, como a prorrogação da mesma, nos termos do Decreto n.º 8737, de 2016.                       

Nestes termos, peço deferimento.

____________________, ____ de ________________ de_______.                               ___________________________________
                                                                                                                                                             Assinatura da/o Requerente

                       

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Para fins de inclusão do(s) dependente(s) junto ao IRRF, Assistência à Saúde e Auxílio Pré-Escolar, é imprescindível o
preenchimento de formulário específico  para tanto (bem como a necessidade de  confecção do documento de CPF
do(s) dependente (s)).

- Caso a servidora esteja afastada para realizar Curso de Pós-graduação, deverá solicitar à CODEPE a suspensão de seu
afastamento.

Autor desconhecido, 22/11/13
LICENÇA À GESTANTE
Conceito:
Afastamento concedido à servidora gestante, sem prejuízo da sua remuneração.

Requisitos Básicos:
Estar à servidora no nono mês da gestação ou a partir do nascimento da criança.

Documentação:
Atestado Médico.
Atestado de óbito, no caso de natimorto.

LICENÇA À ADOTANTE
Conceito:
Afastamento remunerado à servidor, por adoção ou guarda judicial de criança.

Requisitos Básicos:
Adotar ou obter a guarda judicial de criança.

Documentação:
Termo de Adoção ou Termo de Guarda e Responsabilidade.

LICENÇA – PATERNIDADE
Conceito:
Afastamento remunerado concedido ao servidor por nascimento de filho ou adoção de criança.

Documentação:
Certidão de nascimento do(s) filho(s).
Termo de adoção ou termo de guarda e responsabilidade.



Autor desconhecido, 06/03/14
Documentação:
1. Certidão de nascimento do(s) filho(s), ou
2. Termo de adoção ou termo de guarda e responsabilidade.

Autor desconhecido, 03/06/14
Documentação:
Termo de Adoção ou Termo de guarda e responsabilidade.

Autor desconhecido, 03/06/14
		Documentação:
Atestado Médico.
Atestado de óbito, no caso de natimorto.
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