ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Requerimento de Redução de Jornada de Trabalho – Servidor Atleta (Art. 59-A da Lei n° 10.460/88)
Dados do Servidor
Nome:
CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Fone Residencial:
(

) Efetivo

Fone Comercial:
(

) Comissionado

Celular

Cargo:

Órgão de Origem:

Órgão de Lotação:

Unidade Administrativa:

Objeto do Requerimento
( ) Eu, abaixo assinado, SOLICITO REDUÇÃO DE MINHA CARGA HORÁRIA, em virtude do benefício previsto no Art. 59-A da Lei n° 10.460/88, a
partir do dia _____/_____/__________, conforme documentos em anexo.
( ) Eu, abaixo assinado, solicito RENOVAÇÃO do benefício a mim concedido em virtude do que prevê o Art. 59-A da Lei n° 10.460/88, a partir do
dia _____/_____/__________, conforme documentos em anexo.

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 de Pessoas da PGE, sob pena de responsabilização na forma da Lei.
(

) Em razão de:

Grau de Parentesco:

Assinatura
________________________________________________
Assinatura do Servidor
Data: _____/_____/__________

Ciência
Gerente Imediato

Superintendente Imediato ou equivalente

________________________________________________
Assinatura/Carimbo

________________________________________________
Assinatura/Carimbo

Data: _____/_____/__________

Data: _____/_____/__________

Documentação Necessária para Abertura do Processo (Servidor)
1. Requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado;
2. Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço atual (3 últimos meses);
3. 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;
4. 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;
5. Indicação de evento de competição a que a preparação se destina.

Observações 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.

