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FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA E DE SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

SOLICITANTE(Servidor): _______________________________________________________________________             ___________________________         SIAPE: 

[  ] SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA: [    ]flexibilizar  o meu horário de trabalho sem prejuízo do cumprimento

integral da jornada a partir de_____ _____  _______

_____  ____ _________ 

/ /  até 

 / / .

[  ]realização de até 2 (duas) horas de trabalho diário além da jornada para

gozo de folga posterior (em até 12 meses), a partir de_____ _____ _______

     _____ _____ _________ 

/ /   

até / / .

[  ] COMUNICA/JUSTIFICA: [  ]falta

[  ]atraso

[  ]saída antecipada

PERÍODO DO AFASTAMENTO:                                              

TOTAL DE HORAS DEVIDAS:

JUSTIFICATIVA: [  ] Necessidade do serviço.

[  ] Compensar ausência ao serviço já prevista.

[  ] Consulta médica / exames / acompanhar cônjuge ou dependente em 

consultas e exames.

[  ] Viagem a serviço

 “_______________________________________________________________________ ”

[  ] Motivos particulares.

E REQUER: [  ] a compensação mediante débito no saldo de horas excedentes.

[  ] a reposição da carga horária devida mediante realização de até 2(duas) 

horas diárias além da jornada a partir de

_____ _____ _________      _____ _____ _________
 / /  até / / . (até o mês subsequente).

[  ] o gozo de ___ folga(s) decorrente de serviços prestados à Justiça Eleitoral

(anexar certidão).

[  ] o abono da ausência parcial - (exclusivo para consulta e exames 

mediante apresentação de atestado válido).

[  ] o abono da(s) falta(s) por motivo de licença prevista na Lei 8112/90. 

“_______________________________________________________________________ ”

DATA:   / / ASSINATURA: 

PARECER DA CHEFIA IMEDIATA:

[  ] DEFERIDO.                                                                                                     [  ] INDEFERIDO. 

Teófilo Otoni, ____/____/_______.

________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
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