
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ALTERAÇÃO/SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDOR

NOME: MATRÍCULA: 
CARGO:  LOTAÇÃO: 

E-MAIL: TELEFONE DE CONTATO: 
ORIENTAÇÕES GERAIS

   – Caso não gozadas as férias no período previsto, os valores eventualmente recebidos deverão ser devolvidos no mês seguinte.

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

(     ) - ALTERAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO (ANO) DE __________

1º Período 2º Período 3º Período

De: De: De:

____/____/_______ a ____/____/_______ ____/____/_______ a ____/____/_______ ____/____/_______ a ____/____/_______

Para: Para: Para:

____/____/_______ a ____/____/_______ ____/____/_______ a ____/____/_______ ___/____/_______ a ____/____/_______

(      )  - SUSPENSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO (ANO) DE ________(requerer quando as férias não tiverem iniciado)

1º Período

____/____/_______ a ____/____/_______

2º Período

____/____/_______ a ____/____/_______

3º Período

____/____/_______ a ____/____/_______

(      )  - INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO (ANO) DE _________ (aplica-se quando as férias já iniciaram)

1º Período

____/____/_______ a ____/____/_______

2º Período
 

____/____/_______ a ____/____/_______

3º Período

____/____/_______ a ____/____/_______

Motivo:
(     ) necessidade do serviço

(     ) impossibilidade material [calamidade pública, comoção interna, convocação para júri e serviço militar ou eleitoral

Em virtude da alteração das férias, faço opção pelas seguintes vantagens pecuniárias: (   ) Ad. 100% da remuneração  (   ) Ad. Grat. Natalina

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

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

        DE ACORDO. À CCLP/SRH para providências.

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

PARA USO DA CCLP/SGP
1 – Possui saldo de _______ dias de férias, referentes ao exercício de ________ (ano);

2 – Efeitos financeiros ocorridos no mês de _______________/______;

3 – Providenciado o registro do(s) período(s) de férias no GPS.

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

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-CHEFE

Autorizo. Providencie-se.

Assinatura e carimbo
_______________________________________________________

 NOVO PERIODO DE FERIAS: _____/_____/_____ a  _____/_____/_____
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