
 Fênix:_________________Nº_____________ ____/_____/_______

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DE JORNADA DISCIPLINADA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA OU DE 
ANALISTA E TÉCNICO DE SAÚDE EM TURNO ININTERRUPTO

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. 18 – Compete ao Secretário-Geral ou Diretor-Geral, no âmbito das Procuradorias Gerais, e ao Procurador-Chefe de cada unidade o deferimento de horário 
especial a servidor, bem como fixar o horário de trabalho dos servidores que tenham jornada de trabalho disciplinada em legislação específica.

Art. 19, § 1º – Os analistas e os técnicos de saúde que prestarem atendimento nos serviços ou postos de saúde de funcionamento contínuo e ininterrupto de  
12 (doze) horas, cuja jornada não estiver prevista em lei específica, terão carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a ser cumprida em turno ou escala 
afixada em quadro nominal permanente e atualizado, sempre em local visível e de grande circulação dos usuários do atendimento.

DETALHAMENTO DA JORNADA DIFERENCIADA

Período Horário Total de horas 
(Sem o intervalo)

Intervalo

Entrada Saída Início Fim

Segunda : : : : :

Terça : : : : :

Quarta : : : : :

Quinta : : : : :

Sexta : : : : :

TOTAL

Indicar a partir de quando a jornada terá início: _____/_____/_______        ___________________________________________
           Data              Assinatura do(a) Requerente

PARA USO DA CHEFIA IMEDIATA

____/____/_____                                                                              _____________________________________________________________
         Data                                                                                                                           Carimbo e Assinatura

ENCAMINHAMENTO PARA ANÁLISE DA DIFF/CCLP/SGP

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) disciplinada em legislação específica (    ) sim (    ) não

Após análise, encaminhe-se à CCLP, com 
proposta de:  _______________________.

______________,         ____/____/______
          Local              Data
      

       _____________________________
                         Assinatura (DIFF)

De acordo com o proposto. Encaminhe-se à Senhora Secretária de Gestão de Pessoas para decisão.

_________________, _____/____/______            ________________________________________________________
             Local            Data Assinatura da Coordenadora de Cadastro e Lotação de Pessoal

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (Portaria SG/MPF Nº 946, de 05 de outubro de 2009)

(    ) DEFIRO a jornada diferenciada nos termos propostos. À DIFF/CCLP para registro. Após, arquive-se.

(    ) INDEFIRO a jornada diferenciada pelo(s) motivo(s) abaixo. Dê-se ciência ao interessado. Após, arquive-se.

Motivo: 

_____________, ____/____/_____  ______________ _______________________________________________
       Local                          Data Assinatura e carimbo da Secretária de Gestão de Pessoas


