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CONCESSÕES
1.

Definição

Ausência remunerada do servidor por:


Doação de sangue: 1 (um) dia;



Pelo

período

comprovadamente

necessário

para

alistamento

ou

recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a dois dias;


Casamento: 8 (oito) dias consecutivos contados da data do casamento;



Falecimento de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos: 8 (oito) dias
consecutivos contados da data do óbito;



Requisição Justiça Eleitoral;

2.

Solicitação

a)

Preencher Formulário de Solicitação de Concessões;

b)

Anexar requerimento da justiça eleitoral, comprovante de alistamento eleitoral,
comprovante de doação de sangue, certidão de casamento ou atestado de óbito,
originais;

c)

O Formulário de Solicitação de Concessões, juntamente com o respectivo
documento comprobatório, deverá ser apresentado ao (a) Interface de Gestão de
Pessoas, ou diretamente na Divisão de Perícia, na PROGEPE.

d)

Se entregue ao (a) Interface de Gestão de Pessoas, este deverá escanear o
formulário e o respectivo documento comprobatório e enviar, o mais breve
possível para a Divisão de Perícia, preferencialmente no mesmo dia do seu
recebimento, no endereço periciamedica@unipampa.edu.br e, em seguida,
encaminhar os documentos para a Divisão de Perícia, na PROGEPE, via malote.

e)

A Divisão de Perícia, da PROGEPE enviará o comunicado de homologação da
Concessão solicitada ao (a) servidor(a), ao Interface e a sua chefia imediata.
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3.

Informações Gerais



Somente será considerada ausência justificada quando se tratar de óbito de
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob
guarda ou tutela e irmãos.

3. Fundamento Legal


Art. 97 da Lei nº 8.112/90.



Art. 98 de Lei 9.504/97.



Medida provisória nº 632, de 2013.



Lei nº 12.998, de 2014.
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