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Previsão de término do curso

Alteração ou prorrogação de pedido

Período de concessão de horário especial:

Pedido inicial

1º semestre 2º semestre

Horário especial, nos termos do art. 98 da Lei n° 8.112/90;

Horário capacitação, nos termos do Plano de Capacitação do IFMS;

para compatibilização da jornada de trabalho com a realização do curso de

Obs.: Preencher com CPT o período em que será utilizada a concessão de 10% da jornada sem necessidade de compensação.

promovido pelo(a)

em nível de: Graduação Especialização Doutorado Pós-doutoradoMestrado
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Servidor(a) / SIAPE

,

*A justificativa se encontra no verso desta página.

Deferido Indeferido*

Chefia imediata / SIAPE

REQUERIMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR ESTUDANTE

1. DADOS DO SERVIDOR

2. HORÁRIO REQUERIDO

Grade 2. Horário de trabalho proposto

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Total semanal

Manhã

Tarde

Noite

Total diário

Grade 1. Horário de trabalho atual

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Total semanal

Manhã

Tarde

Noite

Total diário

Nome

Cargo Função

Lotação

SIAPETécnico-administrativoDocenteData de ingresso / /

/ /

/ /



DIGEP D-06IFMS REQUERIMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR ESTUDANTEP. 2/2

Justificativa em caso de indeferimento:

Orientações gerais

Informamos que esta Diretoria de Gestão de Pessoas, a fim de analisar e emitir parecer aos requeri-
mentos de horário especial dos servidores estudantes desta Instituição realiza as seguintes observa-
ções:

Quando o expediente for superior a 6 (seis) horas, obrigatoriamente deverá ser feito um intervalo de 
no mínimo 1 (uma) hora e no máximo 2 (duas) horas;

O expediente não poderá exceder a 10 (dez) horas diárias;

Deverá ser respeitada a jornada semanal de 40 horas, exceto as estabelecidas em leis especiais, obser-
vando os 10% da jornada sem necessidade de compensação; e

Igualmente, informamos que a análise de processo de horário especial está condicionada a entrega 
dos seguintes documentos:

1. Este requerimento devidamente preenchido pelo servidor e assinado pela chefia;
2. Documento atualizado que comprove a matrícula no curso;
3. Declaração da Instituição onde se realizará o curso, com indicação do turno e carga horária 
semanal a ser cursada.

Obs.: Só serão aceitos os documentos originais ou cópias autenticadas (autenticidade também poderá 
ser conferida por um servidor público).


