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Requer:

Justificação da(s) falta(s) no(s) dia(s)

Acumulação para o ano 

Alteração do período de  férias de

Marcação do período de férias de 

240.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Tomei conhecimento.                                                                                                                                                                           Despacho

RH - Férias / Faltas

Exmo/a Senhor/a

Marcação de férias nos dias 

dias. 

dias. 

Nota: Todos os campos de data deste requerimento deverão ser preenchidos da seguinte forma: dia / mês / ano (dd/mm/aaaa).

Justificação de ausência no dia
nos termos do artigo 135.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Pede deferimento 

(carimbo e assinatura)

ano seguinte
ano corrente

Lisboa

Data Data

documentosAnexo

Outro

Motivo (a):

para  

a  num total de

num total de

a  
dias. a  num total de

 dias de férias, referentes ao ano de   de ao abrigo do disposto no artigo  

, pela impossibilidade de comparecer ao serviço. (a)  

como falta por conta do período de férias do

Justificação de ausência no dia  das  horas, às  horas. (a)

Justificação de ausência para atividade em horário laboral (identificar a atividade, local, data e horário (a))

Identificação do/a trabalhador/a
Nome completo N.º trabalhador/a

dias. a  num total de

dias. a  num total de

para  
a  

dias. a  num total de

para  
a  

dias. a  num total de

de 

de 
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Requer:
240.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
Tomei conhecimento.                                                                                                                                                                           Despacho
RH - Férias / Faltas
Exmo/a Senhor/a
dias. 
dias. 
Nota: Todos os campos de data deste requerimento deverão ser preenchidos da seguinte forma: dia / mês / ano (dd/mm/aaaa).
nos termos do artigo 135.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
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