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ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE DOCENTE
REQUERIMENTO
I – REQUERIMENTO DO SERVIDOR
I.1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Cargo:

Matrícula Siape:

Unidade Acadêmica:
Titulação/Grau:

Especialista

Mestre

Doutor

I.2– REGIME DE TRABALHO
1. Regime de trabalho atual
Dedicação Exclusiva
Regime de 40 horas

Regime de 20 horas

2. Regime de trabalho proposto
Dedicação Exclusiva
Regime de 40 horas

Regime de 20 horas

I.3 - REQUERIMENTO
Requer a alteração do meu regime de trabalho, conforme disposto no Artigo 22, da Lei n° 12.772/2012,
para o regime proposto, de acordo com o informado nesse formulário e a documentação anexa.
I.4 – HORÁRIO DE TRABALHO PROPOSTO NA NOVA JORNADA
Turno

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Manhã

as

as

as

as

as

as

as

Tarde

as

as

as

as

as

as

as

Noite

as

as

as

as

as

as

as

CH dia

as

as

as

as

as

as

as

I.5 – DOCUMENTOS ANEXADOS
Exposição de motivos detalhada.
Declaração de Acumulação de Cargos, Empregos, Funções, Proventos e outros vínculos.
Plano de Trabalho para 3 (três) anos, apresentado atividades compatíveis com o regime pretendido.
Projetos que constam do plano de trabalho com o cronograma de execução.
Declaração de vínculo exclusivo, no caso de mudança para regime de Dedicação Exclusiva.
Declaração de que não pode assumir dedicação exclusiva, explicitando os motivos, no caso de
mudança de 20 para 40 horas.
I.6– LOCAL E DATA
Declaro que não me enquadro nos impedimentos previstos para a aprovação do novo regime,
responsabilizando-me integralmente pela veracidade das informações fornecidas bem como pela
autenticidade da documentação apresentada.
_
,

_________________________
(Assinatura do servidor)
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II – PARECER DA UNIDADE ACADÊMICA
II-1 – CIENCIA DA CHEFIA DA UNIDADE
Ciente e encaminha-se para parecer do colegiado da unidade acadêmica.
Em: ____, ____, _______
________________________________
(assinatura e carimbo da chefia imediata)
II.2 – DOCUMENTOS ANEXADOS:
Informação do SECOP sobre o Banco de Equivalência.
Declaração de que a mudança pretendida não prejudicará as atividades de ensino, pesquisa e extensão
da unidade acadêmica.
Ata do colegiado da unidade acadêmica.

Encaminha-se à CPPD, conforme art. 22 da Lei nº 12.722/2012, em: ____, ____, _______

________________________________
(assinatura e carimbo da chefia imediata)

