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DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR 

Nome  

CPF  RG  
Órgão 
Expedidor 

 

Endereço 
 

Bairro  Cidade:  

UF  CEP:  

Telefone 
Residencial Comercial 

 

Celular 

 

E-mail  

Vínculo 

      Efetivo        Comissionado 
 

Cargo:_____________________________________________________________ 
 

Órgão de Origem  

Órgão de Lotação  

OBJETO DO REQUERIMENTO 

   
      Solicito redução da minha carga horária, em virtude do benefício previsto pelo Art. 59-A, da Lei nº10.460/88, 
a partir do dia _______/_______/_______ conforme documentos anexos. 
 
       Solicito renovação do benefício a mim concedido em razão do Art. 59-A, da Lei nº10.460/88, pelo processo nº 
____________________________________,  a partir do dia ______/______/______ ,conforme documentos anexos. 
 

DECLARAÇÃO 

Declaro que estou CIENTE de que, em caso de desligamento do programa de treinamento sistemático para 
atletas, devo comunicar IMEDIATAMENTE o fato à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da 
SEAD, sob pena de responsabilização na forma da lei. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO 

1- RG, CPF e comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias); 
2- Certidão e/ou equivalente de filiação, com o número de inscrição do servidor em entidade de prática desportiva, 
tais como liga, clube, associação, federação, confederação e/ou equivalente;  
3-   Declaração e/ou equivalente expedido por profissional habilitado para supervisionar a atividade com inscrição 
no Conselho Regional de Educação Física ou expedido por entidade pública ou particular que ministre 
treinamento atlético; 
4-   Indicação de eventos de competição a que a preparação se destina. 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 – A documentação acima é imprescindível para análise da solicitação; 
2 – O benefício deverá ser renovado a cada 6 (seis) meses; 
3 - O servidor que requerer a redução da carga horária para participação em programa de treinamento 
sistemático para atletas permanecerá submetido à jornada a que esteja sujeito, até a publicação do respectivo ato 
de concessão. 

 

 

 

 

Goiânia, ______ de _________________ de  _______. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(Assinatura do requerente, de acordo com o documento de identidade apresentado) 


