
DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR

Nome

CPF RG Órgão Expedidor

Endereço

Bairro Cidade:

UF CEP:

Telefone Residencial Comercial Celular

Vínculo Efetivo Comissionado Cargo:                                                       _                               

Órgão de Origem Órgão Lotação

Unidade Administrativa:

REQUERIMENTO

Eu, abaixo assinado, SOLICITO AFASTAMENTO REMUNERADO DO SERVIÇO, em virtude do benefício previsto no

artigo 59-B da Lei nº 10.460/88, no período de     /    _/    _ a      /    _/    _, para participar de competição desportiva

de caráter:      Local Regional Nacional Internacional

Data:          _/_             /                                                                               _               
Assinatura do Servidor

CIÊNCIA DA CHEFIA MEDIATA E IMEDIATA

GERENTE IMEDIATO OU EQUIVALENTE

Data:               /                /                

                                              _                         
Assinatura / Carimbo

   DIRETOR OU EQUIVALENTE 

Data:               /                /                

                                            _                         
Assinatura / Carimbo

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (APÓS COMPETIÇÃO)
O requerente COMPROVOU sua participação na competição ou COMPROVOU motivo de força maior ou evento 

fortuito que impediu sua participação (conforme documento anexo).

O requerente NÃO COMPROVOU sua participação ou o motivo de força maior ou evento fortuito que impediu sua 
participação na competição.

Data:               /                /                                                                            _          

Assinatura / Carimbo
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO (SERVIDOR)

1 Requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado;

2 Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço atual (3 últimos meses);

3
Documento que indique o evento de competição, o qual conterá o local e a data de realização, bem como o período 
necessário para os deslocamentos, se for o caso.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1 – A documentação acima é imprescindível para análise da solicitação;
2 - O servidor deverá comprovar, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA REALIZAÇÃO DA
COMPETIÇÃO, a sua efetiva participação na mesma, mediante apresentação de documento expedido pela entidade
responsável pelo evento,  ou comprovará imediatamente o motivo de força maior ou caso fortuito que impediu sua
participação.
3 - Nas hipóteses de não comparecimento ou não participação no evento, bem como do não-atendimento ao constante
no § 5°, artigo 5º do Decreto nº 7.978/2013, a dispensa de ponto será declarada sem efeito, e o período de 
afastamento considerado como falta ao serviço para todos os efeitos legais.

1


