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REQUERIMENTO – LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU 

COMPANHEIRO 

Nome: Matricula: 

CPF: Contatos: 

Lotação: Cargo: 

E-mail: 

 
Vem Requerer a concessão de Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou 

Companheiro, de acordo com o artigo 84 da Lei 8.112/90, a partir de _____/_____/_____ com 
a finalidade de acompanhamento, pelo fato do(a) mesmo(a) ter sido deslocado para: 
____________________________________________ (cidade) em virtude de 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
A Presente Solicitação será: (    )   Sem Remuneração ou (    ) Com Remuneração, em 

virtude da  lotação  provisória  junto a(o) ______________________________________ 
________________________________ (Órgão Publico Federal Receptor). 

Estou ciente de que a licença somente será concedida mediante a quitação de débitos, 
porventura existentes junto à UFPA. 

Data: _____/_____/______ 

______________________________ 

Assinatura do servidor(a) 

1 – UNIDADE DE LOTAÇÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR: 
 
( ) Ciente, informando que já é de conhecimento desta Unidade que não haverá reposição do servidor no 
presente caso e que no período da licença a lotação do servidor será vinculada à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento e Gestão de Pessoal. 

 
Obs: Em se tratando de docente, a licença deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso e homologado 
pelo Conselho da respectiva unidade de lotação, anexando cópia das atas respectivas. 

 
Data: _____/_____/______ Data: _____/_____/_____ 

 
_______________________________ __________________________________ 

 
Chefia imediata                                                                                        Visto do Diretor da Unidade 

 
Observações: 
1) A licença será com remuneração, no caso do cônjuge ou companheiro também ser servidor público, 

civil ou militar; 
2) Preferencialmente, a licença deverá ter início a partir do primeiro dia de cada mês; 
3) O processo deverá ser protocolado e encaminhado à PROGEP com 30 dias de antecedência do 

início da licença; 
4) Todos os campos da solicitação deverão estar preenchidos corretamente. 

 
Anexar: 
Certidão de casamento ou três comprovações de união estável; comprovante de deslocamento do cônjuge 
ou companheiro; comprovante de aceitação da lotação provisória do servidor pelo órgão receptor, quando 
for o caso. 

 


