
Fênix:_________________Nº_____________ ____/_____/_______

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS REQUERIMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL

NOME: MATRÍCULA:

CARGO: LOTAÇÃO:

CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO COMISSIONADA: TELEFONE DE CONTATO:

MOTIVO
1 - (    ) Portador de necessidades especiais 2 - (    ) Sofreu limitações na capacidade laborativa

3 - (    ) Cônjuge, companheiro, filho, enteado ou dependente portador de necessidades especiais

REGULAMENTAÇÃO INTERNA

Portaria PGR/MPU n.º 707, de 20/12/2006 - Art. 17  Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, bem como àquele que 
tenha sofrido limitações em sua capacidade laborativa, a ser cumprido no período das 7h às 21h, independentemente de compensação, quando comprovada a 
necessidade por junta médica oficial, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo único. Estende-se ao servidor que tenha cônjuge ou companheiro, filho ou enteado ou dependente portador de deficiência o disposto no caput deste 
artigo, exigindo-se, nesse caso, a compensação de horário. (Redação dada pela Portaria PGR/MPU n.º 568, de 08/11/2007)

DETALHAMENTO DO HORÁRIO ESPECIAL

Solicito, a contar de ____/____/______, o horário especial com carga horária de _____ semanais, conforme discriminado abaixo:

Período 1ª Turno 2º Turno Total de horas 
trabalhadas

Entrada Saída Entrada Saída

Segunda : : : :

Terça : : : :

Quarta : : : :

Quinta : : : :

Sexta : : : :

Total

Atenção! Em todos os casos, recomenda-se juntar laudos que auxiliem na comprovação da necessidade de horário especial pela junta médica oficial.

Orientação: Após preenchido e assinado, favor encaminhar à Coordenadoria de Cadastro e Lotação de Pessoal (Sala 411 - B).

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

DADOS DO PARECER DA JUNTA MÉDICA

ATA nº_________/_______, de ______/______/______

Carga horária proposta:___________________________

 Início:_____/_____/_____. Término:_____/_____/_____

Observações:

PARA USO DA DIFF/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

Após análise, encaminhe-se à CCLP/SGP.

______________,         ____/____/______
          Local              Data
      

       _____________________________
                         Assinatura (DIFF)

Considerando a competência da SSI/Saúde para atestar a necessidade do interessado, 
estabelecida pelo art. 17 da Portaria PGR nº 707/2006, PROPOMOS O DEFERIMENTO da jornada 
proposta, conforme parecer da Junta Médica na ATA nº______/____ de ____/____/_____.

Propomos o INDEFERIMENTO da jornada pelo(s) motivo(s) abaixo expostos
Motivo:

Encaminhe-se  à  Secretaria  de  Gestão  de 
Pessoas  para  decisão,  conforme  despacho  em 
anexo.

_______________, ____/____/______
        Local          Data
   

   ____________________________________
      Assinatura da Coordenadora da CCLP


