SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ANEXO III - Norma anexa à Portaria Nº 1025/GR, publicada em 26/09/2014
PROPOSTA PARA A CONCESSÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
A Comissão Permanente Central de Flexibilização da Jornada de Trabalho dos servidores
técnico-administrativos do IFCE (CPCJT) analisa o processo de flexibilização da jornada de
trabalho
do
Setor:
________________________________
do(a)
_______________________________________ (Gabinete da Reitoria, Pró-reitorias, Diretorias
Sistêmicas ou Campi)
Processo de análise
01 – O processo de flexibilização da unidade se iniciou a partir de:
( ) Requerimento de servidor
( ) Requerimento de chefe de setor

(

) De ofício da CPLJT

02 – O processo foi devidamente instruído e autuado:
( ) Sim
( ) Não
Em caso negativo anotar o que falta:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
03 – O parecer da CPLJT é:
( ) Favorável à flexibilização da jornada de trabalho no setor.
( ) Desfavorável à flexibilização da jornada de trabalho no setor.
Observação:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
04 – O parecer do Gestor da unidade foi (sendo o parecer do Gestor da unidade divergente da CPLJT,
transcrever a motivação ou justificativa dada – art. 50 da Lei 9.784/99):
( ) Concorda com o Parecer da CPLJT.
( ) Não concorda com o Parecer da CPLJT.
( ) Há motivação ou justificativa apresentada no parecer do Gestor da unidade em divergência com a
CPLJT.
Motivação ou justificativa:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Da análise, a comissão decide pelo seguinte PARECER:
( ) Favorável à flexibilização da jornada de trabalho no setor.
( ) Desfavorável à flexibilização da jornada de trabalho no setor e devolve o processo à CPLJT para as
providência cabíveis.
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Observação: caso o parecer seja desfavorável, deve ser exarada uma motivação ou justificativa,
conforme preceitua o art. 50 da Lei 9.784/99.
Motivação
ou
Justificativa:
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Encaminhamos o processo para o Reitor adotar os procedimentos previstos no art 18 da Norma anexa à
Portaria Nº 1025/GR, publicada em 26/09/2014.
__________________________, _____ de ___________________de ______.

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

PARECER DO REITOR (APENAS QUANDO A CPCJT FOR FAVORÁVEL)
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