
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
MARCAÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
NOME: MATRÍCULA: 
CARGO:  LOTAÇÃO: 

E-MAIL: TELEFONE DE CONTATO: 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

   Lei n.º 8.112, de 11/12/1990
Art. 77 – O servidor fará jus a trinta dias de férias,  que podem ser acumuladas,  até o máximo de dois períodos, no caso de 
necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.
(...)
§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração 
pública
Art. 78 - (...) 
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal 
quando da utilização do primeiro período.

OCORRÊNCIA
Situação das Férias:         (     ) Normais                 (     ) Interrompidas                (     ) Suspensas

Programação Parcelada

1º Período
Início
             _____/_____/_______

Término
                   _____/_____/_____

Total de dias Exercício Vantagens

(      )  Ad. 100%        (      ) Ad. 13º Sal.

2º Período
Início
             _____/_____/_______

Término
                   _____/_____/_____

Total de dias Exercício Vantagens

(      )  Ad. 100%        (      ) Ad. 13º Sal.

3º Período
Início
             _____/_____/_______

Término
                   _____/_____/_____

Total de dias Exercício Vantagens

(      )  Ad. 100%        (      ) Ad. 13º Sal.

Programação Integral (30 dias)

Integral
Início
             _____/_____/_______

Término
                   _____/_____/_____

Exercício Vantagens

(      )  Ad. 100%        (      ) Ad. 13º Sal.

Observações: O Adiantamento do salário, correspondente a 65%, será deduzido de uma única vez na folha de pagamento do 
mês seguinte ao do início das férias. O Adiantamento da Gratificação Natalina, correspondente a 50% da remuneração, será pago 
juntamente com as férias quando requerido até o mês de junho.

_________________________,  ____/____/______      _______________________________________________________________
               Local                           Data                                                          Assinatura do(a) requerente

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

        DE ACORDO com a marcação das férias na forma proposta. À CCLP/SRH para providências.

_______________________,  ____/____/______         _______________________________________________________________
          Local                              Data                                                    Assinatura e carimbo da chefia imediata

PARA USO DA CCLP/SGP
1 – Providenciado o registro do(s) período(s) de férias no GPS;

2 – Arquive-se no assentamento funcional do interessado.

  

____/____/______,                                        ____________________________________________
          Data                                                                      Assinatura e matr. do responsável  

DRH/PR/SC

DRH/PR/SC
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