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REQUERIMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL À SERVIDOR ESTUDANTE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de matrícula;
- Grade de horário das disciplinas (do semestre);
- Calendário Acadêmico do período (em caso do comprovante de matrícula não informar o início e o fim do período)

DADOS CADASTRAIS DO REQUERENTE
Servidor(a):
Cargo:

SIAPE:

Unidade de Lotação:

CPF:

Setor ou Departamento:

Possui FG, FCC ou CD? (

) Sim (

) Não

SOLICITAÇÃO
Nos termos do art. 98, § 1º, da Lei nº 8.112/90, horário especial ao(à) servidor(a) estudante, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
Em virtude da incompatibilidade entre os horários de aulas do curso de educação formal e o horário de funcionamento da unidade
organizacional, durante o período letivo referente ao

no período da (

) manhã / (

semestre do ano de

, no curso de

,
da
instituição
de
ensino
, uma vez que nestes dias haverá aulas
) tarde, conforme consta no Comprovante de Matrícula anexado a este processo.

As compensações dos horários se darão entre dias e horários, conforme apresentado no PLANO DE HORÁRIOS ALTERNATIVO DE
TRABALHO.

PLANO DE HORÁRIOS ALTERNATIVO DE TRABALHO
A fim de compatibilizar meu horário de trabalho com o de meus estudos no período de

/

/

à

/

/

,

proponho realizar os seguintes horários de trabalho:
Segunda-feira

HT TOTAL:

Terça-feira

HT TOTAL:

Quarta-feira

HT TOTAL:

Quinta-feira

HT TOTAL:

Sexta-feira

HT TOTAL:

Local e Data:
Assinatura Digital do Requerente

ATESTADO DA CHEFIA IMEDIATA
Eu, chefe imediato do servidor requerente, atesto a incompatibilidade entre o horário do curso e o da unidade administrativa e aprovo
a presente proposta de horários alternativos de trabalho.
Informo que o(a) servidor(a) requerente da jornada especial de estudante realizará a marcação do ponto neste semestre de forma:
(

) Manual

(

) Eletrônica

Local e Data:
Assinatura Digital da Chefia Imediata

