
  Fênix:_________________Nº_____________ ____/_____/_______

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DE JORNADA

NOME: MATRÍCULA:

CARGO: LOTAÇÃO:

CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO COMISSIONADA: TELEFONE DE CONTATO:

REGULAMENTAÇÃO INTERNA

Portaria PGR/MPU n.º 707, de 20/12/2006
Art. 15 - A jornada de trabalho somente será inferior a quarenta horas semanais quando requerida pelo servidor com a redução proporcional da 

remuneração mensal, cujo deferimento fica  a critério da Administração, à exceção de pedido formulado por servidor estudante com o fim de solucionar 
incompatibilidade de horário escolar com o fixado pela respectiva unidade.

§ 1º O servidor que tiver a jornada de trabalho reduzida não poderá ser designado para exercer função de confiança ou cargo em comissão, 
devendo aquele que estiver nessa situação ser dispensado imediatamente.

§ 2º  A redução da jornada de trabalho  não poderá implicar prejuízo para o serviço, ficando vedada a designação ou a nomeação de outro 
servidor para cobrir eventuais deficiências decorrentes da concessão do benefício.

§ 3º A redução da jornada de trabalho fica limitada a 30 horas semanais.

DETALHAMENTO DA JORNADA REDUZIDA

Solicito, a contar de ____/____/_______, a redução de minha jornada de trabalho para ___________ horas semanais, conforme
discriminado abaixo:

Período 1ª Jornada Intervalo 2ª Jornada Total de horas 
trabalhadas

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

Segunda : : : : : :

Terça : : : : : :

Quarta : : : : : :

Quinta : : : : : :

Sexta : : : : : :

TOTAL

_____________________________,         ____/____/______ _______________________________________________________
Local   Data Assinatura do(a) Requerente

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

DE ACORDO.  A redução de jornada NÃO ACARRETARÁ prejuízo ao serviço. 

Esta chefia é CONTRÁRIA à redução da jornada requerida.  

________________, ____/____/______ ___________________________________________________
           Local          Data        Assinatura e carimbo da chefia imediata

PARA USO DA DIFF/CCLP

A jornada 
é:

1) equivalente a ________ horas semanais

2) superior a 7 (sete) horas diárias ininterruptas (    ) sim (    ) não
3) com intervalo mínimo de 30 minutos (    ) sim (    ) não
4) sem prejuízo ao serviço (    ) sim (    ) não
5) realizada no período de 7h as 21h (    ) sim (    ) não
6) exerce FC ou CC (    ) sim (    ) não

Após análise, encaminhe-se à CCLP/SGP.

______________,         ____/____/______
          Local              Data
      

       _____________________________
                         Assinatura (DIFF)

Nos termos do art. 5º da Medida Provisória n.º 2.174-28, de 24/8/2001 e art. 15
da Portaria PGR/MPU n.º 707/2006:

Propomos o DEFERIMENTO da jornada reduzida, a contar da data solicitada.

Propomos o INDEFERIMENTO da jornada reduzida pelo(s) motivo(s) abaixo.

Encaminhe-se  à  Secretária  de  Gestão  de  Pessoas  para 
decisão.

_______________,        ____/____/______
         Local          Data
   

   ______________________________________
 Assinatura da Coordenadora da CCLP


