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LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE- EXERCÍCIO PROVISÓRIO

I – DADOS DO SERVIDOR

NOME:     SIAPE: 

CARGO:  CELULAR:

LOTAÇÃO: 

E-MAIL: RAMAL:

II – REQUERIMENTO
Requeiro,  com base no  § 2º do Art. 84 da Lei  nº 8.112/90,  normatizado pela  Orientação Normativa nº
5/SEGEP/MP, de 11 de julho de 2012, Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge. A licença será por
prazo  indeterminado  com exercício  provisório  em órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal  Direta,
Autárquica ou Fundacional, em atividade compatível com o meu cargo. 

III – ORIENTAÇÕES

 Este requerimento deverá ser protocolado por meio de abertura de Processo Eletrônico no PEN-
SIE, Portal Documentos, juntamente com a documentação comprobatória, conforme estabelecido
no art. 5º da ON nº 5/2012 –SEGEP/MP:

  Ato que determinou o deslocamento do cônjuge ou companheiro; 

  Documento oficial de aceitação da lotação provisória pelo órgão receptor; 

 Declaração atestando a compatibilidade entre as atividades a serem exercidas com aquelas 
afetas ao cargo efetivo do servidor; 

 Documento que comprove que o cônjuge ou companheiro que foi deslocado é servidor públi-
co ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios;

 Certidão de casamento ou declaração de união estável firmada em cartório, ambos com data 
anterior ao deslocamento; e 

 -  Anuência dos órgãos e entidades envolvidos.
 Os documentos a serem incluídos no processo deverão ser digitalizados em via original, autenticada ou

possuir certificação digital
 O teor e a integridade dos documentos digitalizados que forem incluídos no processo, são de inteira

responsabilidade do interessado.
 Em caso de documentação  incompleta  o  processo  será  devolvido para  que o servidor  providencie

documentação complementar.

Declaração de concordância: (obrigatório assinalar todas)

   Estou ciente que devo aguardar em exercício a autorização.

  Declaro sob as penas da Lei que as informações prestadas são verdadeiras.
OBS: 

Após o preenchimento do requerimento, o mesmo deverá ser salvo em formato PDF, anexado ao Processo
Eletrônico e assinado eletronicamente pelo interessado. 
O tutorial para abertura do processo eletrônico está disponível no site do PEN, em “Apoio ao Usuário”.

ENCAMINHE-SE AO NAC.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2020/05/tutorial-de-abertura-pensie.pdf
https://portal.ufsm.br/documentos/usuario/documento/form.html
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