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 MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:  (OBRIGATÓRIO)   

      Pelo indeferimento. 
 

      Pelo deferimento . 
 

GERENTE IMEDIATO                             SUPERINTENDENTE                            TITULAR DO ÓRGÃO 

                                                                                                                                     

Data: ____/____/____                                 Data: ____/____/____                              Data: ____/____/____ 
  
______________________                       ______________________                    ______________________ 
  Assinatura e Carimbo                             Assinatura e Carimbo                            Assinatura e Carimbo 

 

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 
   
      Dispensa (quando cursar na mesma sede de lotação), em virtude da documentação anexa. 
 
       Licença (quando cursar fora da sede de lotação), em virtude da documentação anexa. 
 
Data de Início do Benefício: ________/________/________ 
 

MOTIVAÇÃO 

Solicito dispensa/licença em virtude de: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________, conforme documentação anexo. 

DIAS E HORÁRIOS 

  Solicito dispensa/licença nos seguintes dias e horários:_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
pelo período de ________/________/________. 
 



 

 

 

 

Goiânia, ______ de _________________ de  _______. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

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

DOCUMENTAÇÃO 

1-  Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço atual (últimos 90 dias); 
2-  Comprovante de matrícula do semestre atual (papel timbrado e original); 
3-  Grade curricular com a especificação dos dias e horários necessários para a realização das atividades 
(papel timbrado e original). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1 – A documentação acima é imprescindível para análise da solicitação; 
2 - Em caso de renovação, não é necessário autuar novo processo administrativo, basta entregar a 
documentação na GGDP / SGPF. Os documentos serão juntados ao processo inicial; 
3 - O servidor deve aguardar a concessão para iniciar o usufruto do benefício. 
4-  Tratando-se de requerimento feito via procuração, esta deverá ser emitida para o fim específico a que 
se presta, sendo necessária a anexação de cópia de RG e CPF do procurador e do outorgante e 
reconhecimento de firmas em cartório; 


