
                                                                                                                                           
DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE FALTAS DOCENTES/ ADMINISTRATIVO (CLT)  
               

Nome ___________________________________________________________________    Matrícula:  _____________ 

Esclarecimento: - Ausência por motivo de maternidade, doença ou acidente de trabalho são faltas justificadas que não afetam na remuneração 
nem no período de férias.  

(    ) GALA – 3 dias corridos para Técnico Administrativo e 9 dias corridos para Docente, a partir de  ___/____/____. 
(    ) NOJO – Até 2 (dois) dias corridos a partir de ___/___/___. Em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou 
pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica; Para Docente: 9 (nove) 
dias em consequência de falecimento do cônjuge, pai, mãe ou filho. Para as demais situações aplica-se o contido no parágrafo acima; 
(    ) NASCIMENTO DE FILHOS -   5 (cinco) dias corridos em caso de nascimento de filho. A partir de ___/___/_____. 
(    ) DOAÇÃO DE SANGUE - Por 1 dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 
comprovada no dia ___/___/_____. 
(   ) ALISTAMENTO COMO ELEITOR - Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei nos dias 
____/____/________ e/até ____/____/_______. 
(    ) DEPOR NA JUSTIÇA - Quando for arrolado ou convocado para depor na Justiça, no dia ___/____/______. 
(   ) CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/TREINAMENTO CENTRO PAULA SOUZA. Dias __/___/_______ e ___/___/_______. AUTORIZADA 
PELO DIRETOR. Caso tenha sido um período de dias, não preencha os dias acima e preencha o período aqui: DE ___/___/______ 
ATÉ ___/___/______. 
(  ) INQUÉRITO JUDICIAL - Período de afastamento do serviço em razão de inquérito judicial para apuração de falta grave, no período 
de ___/____/_______ e/até ___/___/_______. 
(  ) INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, 
no período de ___/____/_______ e/até ____/____/________. 
(   ) TRIBUNAL DO JÚRI - Comparecimento como jurado no Tribunal do Júri, no dias __/___/______. 
( ) SERVIÇO ELEITORIAL - Nos dias em que foi convocado para serviço eleitoral, nos dias ___/____/_______ e/até 
____/____/________. 
(   ) MESAS RECEPTORAS OU JUNTAS ELEITORAIS - Nos dias em que foi dispensado devido à nomeação para compor as mesas 
receptoras ou juntas eleitorais nas eleições ou requisitado para auxiliar seus trabalhos (Lei nº 9.504/97), nos dias ___/____/_______ 
e/até ____/____/________. 
(  ) VESTIBULAR - Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior, nos dias ___/____/_______ e/até ____/____/________. 
(   ) JUSTIÇA DO TRABALHO - Nas horas em que o empregado faltar ao serviço para comparecimento necessário como parte na 
Justiça do Trabalho (Enunciado TST nº 155), das ____:_____ às ____:_____ do dia ____/____/_______. 
(   ) ATRASO - Atrasos decorrentes de acidentes de transportes, comprovados mediante atestado da empresa concessionária, das 
____:_____ às ____:_____ do dia ____/____/_______. 
(    )ATESTADO SUS – Falta médica referente ao dia ___/___/______(sem prejuízo de vencimentos). 
(    ) LICENÇA SAÚDE SUS ______ dias (até 15 dias – SUS) a partir de ___/____/______. 
(    ) LICENÇA INSS - ____ dias – Tratamento de saúde (a partir do 1 
6º dia) a partir de ___/___/_____. 
(    ) ATESTADO PARTICULAR – Licença médica referente ao dia ___/___/______(       dias). 
(    ) LICENÇA MATERNIDADE – CLT – 120 DIAS A PARTIR DE ___/___/____ E ATÉ ___/____/______. 
(    ) ACOMPANHAMENTO DE FILHO(A) - Por um dia por ano para acompanhar filho de até seis anos em consulta médica. Idade do 
filho _____ anos. Falta em ___/___/___. 
(   ) FALTA JUSTIFICADA (COM DESCONTO DE VENCIMENTOS): Ilmo. Sr. Diretor, terei que me ausentar do serviço no(s) dia(s) 
__/___/_______, devido: assuntos particulares ou outros (que não se enquadrem nos itens acima).  

 

Presidente Prudente, _____   de __________________________      de 20_____. 

 

___________________________________ 
Assinatura do Servidor/empregado público       

Atenção: Apensar documento comprobatório se for o caso e protocolar em até 03 dias consecutivos na Diretoria de Serviços 
Administrativos no horário das 08h às 12h e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira.   

Para posterior análise da Diretoria de Serviços – Área Administrativa  

(     ) De acordo 

(     ) Indefiro ___________________________________________________                _______________________________ 

                                                                                                                                                         Leandro Rogério Dias  
                                                                                                                      Diretor de Serviços Administrativos 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Protocolo nº _______________________ 

Data ____/____/______  

 

Funcionário: 

_________________________________

_______ 

Protocolo nº _______________________      Data ____/____/______  

 

Funcionário: ________________________________________ 


