
1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):

Unidade: 

Matrícula Siape:     Data de Efetivo Exercicio: 

Nome: 

Cargo:

CPF: 

2 - REQUERIMENTO:

Venho requerer o AUMENTO de minha jornada de trabalho, nos termos do art.19 da Lei nº 
8.112, de 11/12/1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10/08/1995 c/c Lei nº 12.702, 
de 07/08/2012, com aumento de quatro horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para: 
 

 oito horas diárias e 40 (quarenta) horas  semanais.

REQUERIMENTO DE AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO (MÉDICO E PROFESSOR)

_______________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

,

Nestes termos, peço-lhe deferimento.

CCD.029.1_FRM-DARH-04.3_R03

___________________________________ 
            Assinatura e carimbo da área de RH.

Recebido em: ____ /____ /_____. 

__________________________________________ 
           Assinatura e carimbo da chefia imediata.

De acordo. 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da Unidade.

Anexo ao presente a documentação pertinente ao referido requerimento (Termo de Compromisso 
Aumento de Jornada de Trabalho). 

 



Eu, acima identificado, comprometo-me a exercer minhas atividades a partir deste ato (que somente poderá 

ser firmado após a data de manifestação favorável do Departamento Financeiro - DEFIN/Cogead, a respeito 

da disponibilidade orçamentária), a jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com o 

art. 19 da Lei nº 8.112, de 11.12.1990 c/c e o Decreto nº 1.590 de 10.08.1995. 

Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do acima exposto acarretará na imediata revogação do 

aumento da jornada de trabalho. 

  

TERMO DE COMPROMISSO 
AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

CCD.029.1_FRM-DARH-04.5_R03

2 - MANIFESTAÇÃO DE COMPROMISSO:

____________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

DATA:

__________________________________________ 
           Assinatura e carimbo da chefia imediata.

De acordo. 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da Unidade.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):

Unidade: 

Matrícula Siape:     Data de Efetivo Exercicio: 

Nome: 

Cargo:

CPF: 


1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):
Unidade:                                                                                                
Matrícula Siape:                                                                 
Data de Efetivo Exercicio: 
Data de admissão no serviço público.
Nome:  
Cargo:
CPF: 
2 - REQUERIMENTO:
Venho requerer o AUMENTO de minha jornada de trabalho, nos termos do art.19 da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10/08/1995 c/c Lei nº 12.702, de 07/08/2012, com aumento de quatro horas diárias e 20 (vinte) horas semanais para:
 
REQUERIMENTO DE AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO (MÉDICO E PROFESSOR)
_______________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)
, 
Nestes termos, peço-lhe deferimento.
CCD.029.1_FRM-DARH-04.3_R03
___________________________________            Assinatura e carimbo da área de RH.
Recebido em: ____ /____ /_____.         
__________________________________________           Assinatura e carimbo da chefia imediata.
De acordo.	
__________________________________________Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da Unidade.
Anexo ao presente a documentação pertinente ao referido requerimento (Termo de Compromisso Aumento de Jornada de Trabalho).
 
Eu, acima identificado, comprometo-me a exercer minhas atividades a partir deste ato (que somente poderá ser firmado após a data de manifestação favorável do Departamento Financeiro - DEFIN/Cogead, a respeito da disponibilidade orçamentária), a jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com o art. 19 da Lei nº 8.112, de 11.12.1990 c/c e o Decreto nº 1.590 de 10.08.1995.
Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do acima exposto acarretará na imediata revogação do aumento da jornada de trabalho.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
TERMO DE COMPROMISSOAUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO
CCD.029.1_FRM-DARH-04.5_R03
2 - MANIFESTAÇÃO DE COMPROMISSO:
____________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)
DATA:
__________________________________________           Assinatura e carimbo da chefia imediata.
De acordo.	
__________________________________________Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da Unidade.
1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):
Unidade:                                                                                                
Matrícula Siape:                                                                 
Data de Efetivo Exercicio: 
Data de admissão no serviço público.
Nome:  
Cargo:
CPF: 
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