
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):

Unidade: 

Matrícula Siape:     Data de Efetivo Exercicio: 

Nome: 

Cargo:

CPF: 

2 - REQUERIMENTO:

Venho requerer a concessão de Licença para Atividade Política, com base no art. 86 da Lei nº 
8.112/90. 
  

COM remuneração 

SEM remuneração

 A partir de:

_______________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

,

Nestes termos, peço-lhe deferimento.
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___________________________________ 
            Assinatura e carimbo da área de RH.

Recebido em: ____ /____ /_____. 

(data do registro da candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral-TSE)

Início: Término:
(data da indicação da Convenção Partidária até o prazo final para o pedido de registro da candidatura junto ao TSE)

Anexo a documentação requerida de acordo com a modalidade: 

 Comprovante de registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral – TSE (COM remuneração) 

Documento comprobatório da escolha como candidato em convenção partidária (SEM remuneração)

__________________________________________ 
           Assinatura e carimbo da chefia imediata.

De acordo. 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da unidade.
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REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
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 a concessão de Licença para Atividade Política, com base no art. 86 da Lei nº 8.112/90.
 
 
 A partir de:
_______________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)
, 
Nestes termos, peço-lhe deferimento.
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___________________________________            Assinatura e carimbo da área de RH.
Recebido em: ____ /____ /_____.         
(data do registro da candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral-TSE)
Início:
Término:
(data da indicação da Convenção Partidária até o prazo final para o pedido de registro da candidatura junto ao TSE)
Anexo a documentação requerida de acordo com a modalidade:
 
__________________________________________           Assinatura e carimbo da chefia imediata.
De acordo.	
__________________________________________Assinatura e carimbo da Direção/Coordenação da unidade.
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