
Nome:* nº de ordem:

Identificação do requerente

PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Vem requerer a V. Exª. que lhe seja autorizado:

A concessão de uma licença sem remuneração pelo período de , com início no dia

termos do disposto no artigo 280º do anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação.

Pede deferimento,     

Vila Nova de Gaia,

O (A) requerente,

, nos 

Atenção:
Nas licenças de duração inferior a um ano, há lugar à ocupação do posto de trabalho quando a licença terminar.
Nas restantes licenças o trabalhador que pretenda regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontre ocupado, deve aguardar a
previsão, no mapa de pessoal, de um posto de trabalho não ocupado.
Os restantes efeitos da concessão da licença são os previstos no art.º 281º da LTFP.
A Entidade pode recusar a concessão da licença, nos termos do nº 3 do art.º 280º da citada lei.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/1

  
  
  
IM/P01.543.01


Identificação do requerente
PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
Vem requerer a V. Exª. que lhe seja autorizado:
A concessão de uma licença sem remuneração pelo período de
, com início no dia
termos do disposto no artigo 280º do anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação.
Pede deferimento,                                                                       
O (A) requerente,
, nos 
Atenção:
Nas licenças de duração inferior a um ano, há lugar à ocupação do posto de trabalho quando a licença terminar.
Nas restantes licenças o trabalhador que pretenda regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontre ocupado, deve aguardar a
previsão, no mapa de pessoal, de um posto de trabalho não ocupado.
Os restantes efeitos da concessão da licença são os previstos no art.º 281º da LTFP.
A Entidade pode recusar a concessão da licença, nos termos do nº 3 do art.º 280º da citada lei.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/1
 
 
 
IM/P01.543.01
8.2.1.3144.1.471865.466429
solatd:2222
1.1
file:///F|/_CM-Gaia/_CRM/_PDFs%20Concretizados/_Requerimentos%20em%20vigor%20CRM/_543/v1/543.pdf
	Textbox_543_Nome: 
	Textbox_543_NrOrdem: 
	Textbox_543_IdentPeriodo: 
	Textbox_543_DefDia: 
	SignatureField1: 
	Textbox_543_INicio: 
	ImageField1: 



