
 

 

 

 

 

 
 

 

Comprovante tipo de processo existente no SEI (0180619)         SEI 0094427.00003455/2020-07 / pg. 1



08/05/2020 SEI/IFAC - 0180620 - Requerimento Unificado de Licenças

https://sei.ifac.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=194302&infra_sistem… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

INSTITUTO FEDERAL DO ACRE

REQUERIMENTO UNIFICADO DE LICENÇAS

 
Nome do Servidor:

 
SIAPE:

 
Cargo/Função:

 
Lotação:

 
Telefone:

 
Jornada de Trabalho:

( ) 20H  ( ) 25H  ( ) 30H  ( ) 40H  ( ) DE
 

REQUERIMENTO
Requer à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas licença por mo�vo de:
 
( ) Paternidade (Art. 102, Inciso VIII, “a”, da Lei 8.112/90 – 5 dias consecu�vos)
( ) PRORROGAÇÃO da Licença Paternidade por 15 – quinze – dias (com base no Decreto nª 8.737/2016).
Requerer o bene�cio no prazo de 2 (DOIS) dias úteis após o nascimento ou a adoção.
( ) A�vidade Polí�ca (Art. 86 da Lei 8.112/90) de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
( ) Mandato Classista (Art. 92 da Lei 8.112/90)
( ) Serviço Militar (Art. 85 da Lei 8.112/90)
( ) Tratar de interesses par�culares a par�r de _____/_____/_____ a _____/____/_____. (Art. 91 da Lei
8.112/90)
( ) Afastamento de Cônjuge ou Companheiro (Art. 84 da Lei 8.112/90)

 
ORIENTAÇÕES:
 
Anexar:
 
• Paternidade: Cer�dão de Nascimento do (s) filho (s) ou Termo de Adoção ou Termo de Guarda e Termo de
Responsabilidade;
• A�vidade Polí�ca: Registro da candidatura comprovado por cer�dão emi�da pelo Juiz Eleitoral e, nas
localidades onde não houver Juízo, por jornal oficial, no caso de licença com remuneração;
• Mandato Classista: Cópia do Registro e do Estatuto da En�dade de Classe; Ata Comprovando eleição do
servidor; Documento de posse no cargo para o qual foi eleito; Declaração da En�dade informando os servidores
que foram eleitos e o número de associados;
• Tratar de Interesses Par�culares: Declaração de que não está efetuando indenizações ou reposições ao erário.
(Antecedência mínima de 30 dias)
• Afastamento do Cônjuge ou Companheiro: Cópia da cer�dão de casamento ou união estável; Comprovante de
que o cônjuge é servidor público; Documentação comprobatória do deslocamento do cônjuge; Termo de
Aceitação do Exercício Provisório em outro órgão ou en�dade da administração federal direta, autárquica ou
fundacional, para o exercício de a�vidade compa�vel com seu cargo.

 
OBSERVAÇÕES
É obrigatória a assinatura digital do requerente e chefia imediata no SEI.

Referência: Processo nº 0094427.00003580/2020-17 SEI nº 0180620
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