
Estado da Paraíba

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

REQUERIMENTO PARA AFASTAMENTOS E
CONCESSÕES

(ANEXO I – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-SERV-008
(Ver. 00)

Identificação do Servidor

Nome Matrícula

Cargo Local de Trabalho Comarca

Endereço

Bairro Município/UF Telefone

REQUER

Afastamento,  conforme  documento  em  anexo,  para  servir  ao  seguinte  Órgão/Entidade:

, em decorrência de:

 
 (Art. 90, da LC nº 58/2003)

Afastamento, conforme documento em anexo, para exercício de mandato eletivo:

 (Art. 91, da LC nº 58/2003)

Concessão de 1 (um) dia de ausência do serviço, em virtude de doação de sangue, conforme documento
comprobatório em anexo.  (Art. 92, I, da LC nº 58/2003).

Concessão de até 2 (dois) dias de ausência do serviço, para alistamento eleitoral, conforme documento
comprobatório em anexo.  (Art. 92, II, da LC nº 58/2003).

Concessão por até 8 (oito) dias consecutivos, em razão de:

e

irmãos, conforme documento comprobatório em anexo. (Art. 92, IV, a, b, da LC nº 58/2003).

Concessão de horário especial, em virtude de ser portador de deficiência comprovada por junta médica
oficial, conforme documento em anexo. (Art. 93, da LC nº 58/2003).

Local Data Assinatura do Requerente

Ciência da Chefia Imediata

______/______/________

_______________________________
Assinatura
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exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

previsão contida na seguinte Lei:

federal, de:

estadual/distrital, de:

municipal, de:

casamento;

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob tutela
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