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FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA – ATRASOS/AUSÊNCIAS/SAÍDAS ANTECIPADAS

, matrícula funcional nº , com 

exercício no(a)  apresento a(s) justificativa(s) 

para o(s) atraso(s)/ausência(s)/saída(s) antecipada(s) conforme discriminação abaixo.

DATA JUSTIFICATIVA
REPOSIÇÃO
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