
  Fênix:_________________Nº_____________ ____/_____/_______

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE JORNADA INTEGRAL

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. 1º – A jornada de trabalho dos servidores do Ministério Público da União é de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os casos disciplinados 

em legislação específica, a ser cumprida de segunda a sexta-feira no período das 7h às 21h.
§  1º  – A jornada  de  trabalho  será  cumprida  em turno  de  7  (sete)  horas  ininterruptas,  de  segunda a  sexta  feira,  sendo  as  5  (cinco)  horas 

complementares estabelecidas pela chefia da unidade, que poderá optar, observado o interesse e a conveniência do serviço, pelo regime de sobreaviso. (NR)
Art. 2º (...)
§ 1º – O cumprimento de jornada de trabalho superior a 7 (sete) horas ininterruptas, impõe a concessão de intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos,  

preferencialmente no meio da jornada, devendo, em qualquer caso, ser observada a duração máxima de 10 (dez) horas diárias de trabalho, mesmo quando 
realizado serviço extraordinário, ressalvado o decorrente da atividade eleitoral no período definido pela legislação respectiva. (NR)

REQUERIMENTO

Solicito, a contar de ____/____/_______, o restabelecimento da minha jornada de trabalho de ____ (                                                                 )
horas para 40 (quarenta) horas semanais, a ser cumprida da seguinte forma:

          
          jornada normal (12 às 19h) com adoção do regime de sobreaviso¹.               jornada diferenciada com adoção do regime de sobreaviso

            a ser cumprida conforme quadro abaixo:

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

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

Segunda : : : : : :

Terça : : : : : :

Quarta : : : : : :

Quinta : : : : : :

Sexta : : : : : :

TOTAL

¹ O regime de sobreaviso é caracterizado pelo cumprimento de 35 horas semanais + 5 horas quando houver convocação.

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

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

      
CIENTE do retorno do servidor à jornada integral, a partir da data solicitada. À CCLP/SGP para providências.

INDEFIRO o cumprimento da jornada diferenciada, em razão de ter excedido 20% do efetivo da unidade de lotação.

________________, ____/____/______ ___________________________________________________
       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) é de até 10 (dez) horas diárias (    ) sim (    ) não
5) realizada no período de 7h as 21h horas (    ) sim (    ) não
6) diferenciada – fora do padrão de 12h as 19h. (    ) sim (    ) não
7) superior ao limite de 20% da lotação (    ) sim (    ) não (   ) Não se aplica
da Secretaria

Após análise, encaminhe-se à CCLP/SGP.

______________,         ____/____/______
          Local              Data
      

       _____________________________
                         Assinatura (DIFF)



Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/1990 e da Portaria PGR/MPU n.º 707, de 20/12/2006:

      
Propomos o DEFERIMENTO do restabelecimento à jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais, a partir da data requerida.

           Propomos o INDEFERIMENTO do restabelecimento à jornada integral pelo(s) motivo(s) 
abaixo.

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

_______________,      ____/____/______
        Local             Data
   

   _____________________________________
           Assinatura da Coordenadora da CCLP

PARA USO DA DIFF/CCLP

    Providenciada a inclusão da nova jornada no GRIFO, sendo a 
ciência dada automaticamente pelo sistema.

     Dado ciência à PR por fax, para providências e ciência ao servidor.

_____/_____/_____           _________________________________
            Data             Assinatura (DIFF)

   Providenciado o registro do restabelecimento no GPS, à 
Coordenadora de Cadastro e Lotação de Pessoal para encaminhamento à 
Coordenadoria de Pagamento de Pessoal.

____/____/______,   ____________________________
          Data                             Assinatura (DICAP)

À Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para providências cabíveis

_____/_____/_____           _________________________________
            Data            Assinatura (CCLP)

 PARA USO DA CPP/SGP

Após a realização dos ajustes financeiros na folha do mês de ________________/________, encaminhe-se os autos ao Coordenador(a) para fins de 
arquivamento.

____/____/______,             _____________________________________
          Data                                    Assinatura do servidor responsável

À DIARQ/CCA,
Arquive-se.

____/____/______,          ______________________________________________
          Data                               Coordenador(a) de Pagamento de Pessoal/SGP


