
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO 
E NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Atendendo determinação do Egrégio Tribunal de Contas do  Estado, 

nos termos do art. 3º, § 2º, inciso III, alínea “i”, da Resolução Normativa do TCE- nº 

002/2001, solicita Declaração de não acumulação de cargos públicos,  ou Declaração  

de acumulação legal, devidamente assinado (a) pelo (a) servidor

(a), Eu                                                                                                                                          

       , de  conformidade com  a  Resolução acima, declaro, responsabilizando-me penal, 

civil  e administrativamente por qualquer falsidade, incorreção ou omissão, que na 

esfera Federal, Estadual e Municipal, seus Poderes, na Administração Direta, Sociedade

de Economia Mista, Empresa, Fundações e Autarquias que:

A- ( ) Não ocupo qualquer outro cargo, função ou emprego público. 

B- ( ) Ocupo o(s) seguinte(s) cargo(s) empregos(s) público(s):

- Cargo ativo  Órgão                                                                           

                                                      , carga horária semanal                            horas,

cumprindo o horário de                  às                                                              .

C-(  )  Estou  aposentado(a)  em outro  cargo/emprego público.(Preencher   no  caso  de

outro cargo aposentado e anexar cópia do ato de concessão de sua aposentadoria e

contracheque). Cargo:                                                 Órgão                                                  

D-( ) Não estou aposentado(a) em outro cargo/emprego público.

E-( ) Estou em gozo  de licença ou disponibilidade em outro cargo/emprego público.  F-

( ) Não estou em gozo de licença ou disponibilidade de outro cargo ou emprego público

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpram 

todos os efeitos legais.

                            ,             de                                    de                       .

Assinatura:                                                                                                  



DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO 
DE CARGO OU FUNÇÃO

Eu                                                                                                                              ,

CI                             , Órgão Expedidor                   , CPF                                         , declaro,

para fins de posse em cargo efetivo no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

(         ) Não ter exercido cargo efetivo, cargo comissionado ou função gratificada no

Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Goiânia,           de                                         de                     .

Assinatura

((         ) Ter exercido cargo efetivo, cargo comissionado ou função gratificada no Poder

Judiciário do Estado de Goiás.



Declaração

                                                                                       ,

brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº                               ,

expedida pela                                                 , em               /              /               ,

e CPF nº                                                                  , ocupante do cargo de

________________________________________________________,

lotado(a)                                                                                                        ,

telefone (             )                                               , solicita que os créditos

mensais  de  seus  vencimentos  e/ou  proventos  e  outras  vantagens

remuneratórias sejam creditados no estabelecimento bancário e conta,

conforme indicados:

Banco:                                                                 

Agência nº:                                                           

Conta nº:                                                             

                                                     ,            de                                 de 20        .

Assinatura:                                                                                                   
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Declaração

Declaro,  sob  as  penas  da  lei,  estar  ciente  da

incompatibilidade imposta pelo art. 28, IV,  da Lei nº 8.906, de 4 de

julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do

Brasil  -  OAB), e sujeito às sanções insculpidas nos art. 34 e 42 do

mesmo  dispositivo legal, sem prejuízo das demais cominações

decorrentes.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para

que se cumpram todos os efeitos legais.

                                                     ,           de                                de 20       .

Assinatura:                                                                                               

Nome (por extenso):                                                                                         

RG:                                                             

CPF:                                                           
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Diretoria de Recursos Humanos

DECLARAÇÃO DE BENS E DE ISENÇÃO DE IR

Eu                                                                                                                              ,

CI                                  , Órgão Expedidor                            , CPF                                           ,

declaro, para os devidos fins, ser ISENTO da apresentação de Imposto de Renda junto à

Receita Federal, ano base                      , exercício                         , na forma da legislação.

Declaro ainda:

( ) não possuir bens.

( ) possuir os seguintes bens:

                                                                                                                                                  .

Declaro estar ciente de que, em caso de ser comprovada a falsidade desta 

declaração, estarei sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.

Goiânia,             de                                          de               .
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DECLARAÇÃO

Declaro para fins de designação para função de confiança ou de nomeação para cargo em 

comissão no Poder Judiciário do Estado de Goiás:

•   ter praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público Sim ( ) Não ( )

•   ter sido excluído do exercício da profissão por decisão sancionatória Sim ( ) Não ( )
judicial ou administrativa do órgão profissional competente

•   ter contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de Sim ( ) Não ( )

improbidade  administrativa,  por  decisão  irrecorrível  do  órgão
competente

• ter condenação em decisão com trânsito em julgado ou proferida por
órgão jurisdicional colegiado nos casos de improbidade Sim ( ) Não ( ) administrativa

• ter condenação em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional 
colegiado nos seguintes crimes:

1. contra a administração pública Sim (  )  Não ( )

2. contra a incolumidade pública Sim (  )  Não ( )

3. contra a fé pública Sim (  )  Não ( )

4. hediondos Sim (  )  Não ( )

5. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando Sim (  )  Não ( )

6. de redução de pessoa à condição análoga à de escravo Sim (  )  Não ( )

7. eleitorais (para os quais a lei comine pena privativa de liberdade) Sim (  )  Não ( )

8. lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Sim (  )  Não ( )
Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpram todos os efeitos legais.

__________________________, ____ de _______________de 20___.

Assinatura: _______________________________________________
Nome (por extenso):___________________________________________
RG: _____________________________
CPF: ____________________________
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DECLARAÇÃO DE
NÃO ACUMULAÇÃO DE RENDIMENTOS

TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL
(Art. 92, XII, da Constituição do Estado de Goiás)

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME

MATRÍCULA

2. DECLARAÇÃO

Declaro, nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal/88, Resolução nº 14, de 21.3.2006, do
Conselho Nacional de Justiça e artigo 92, inciso XII, da Constituição do Estado de Goiás que, além dos
rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

 NÃO  RECEBO  rendimentos  provenientes  de  outros  órgãos  ou  entidades  da
Administração  Pública  direta,  indireta,  autárquica  ou  fundacional,  de  quaisquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

 RECEBO  os  seguintes  rendimentos  oriundos  de  outros  órgãos  ou  entidades  da
Administração  Pública  direta,  indireta,  autárquica  ou  fundacional,  de  quaisquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios:

Órgão/Entidade Data de início
Código de 
rendimento

Códigos de Rendimentos

1 Cargo ou emprego público efetivo 4 Pensão estatutária civil ou militar

2 Cargo em comissão ou função de confiança 5 subsídio

3 Proventos de aposentadoria ou reforma 6 Outro tipo de rendimento

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas no presente documento.

Apresento, anexo a esta declaração, cópia do contracheque atualizado das fontes remuneratórias citadas.
Estou ciente da obrigatoriedade de fornecimento de novo contracheque sempre que sobrevier alteração
das importâncias recebidas ou pagamento de valores atrasados ou referentes a exercícios anteriores.

local e data

assinatura



Declaração

Declaro, para fins de investidura em cargo do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás, que:

[ ] possuo inscrição no PIS/PASEP

Nº______________________________________________

[ ] não possuo inscrição no PIS/PASEP.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpram 

todos os efeitos legais.

                                                     ,             de                                 de 20   .

Assinatura:                                                                                                           

 Nome (por extenso):                                                                                                   

 RG:                                                                        
CPF:                                                                       
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+

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Considerando o dispositivo nos arts. 1º e 2º da Resolução 07, do Conselho Nacional de Justiça 
(1). Declaro, para os devidos fins, que:

( ) Não tenho parentesco com: cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta: (pai/mãe, avô/avó, bisavô/bisavó,
filho(a), neto(a)); colateral: (irmão(ã), tio(a) e sobrinho(a)); ou por afinidade: (sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra,
enteado(a)  e cunhado(a))  até o 3º grau, inclusive,  membro do Poder Judiciário ou servidor  investido em cargo de
direção ou assessoramento neste Tribunal de Justiça ou em outro Órgão do Poder Judiciário.

(  )  Tenho   parentesco  com:  cônjuge,  companheiro(a)  ou  parente  em linha  reta:  (pai/mãe,  avô/avó,  bisavô/bisavó,
filho(a), neto(a)); colateral: (irmão(ã), tio(a) e sobrinho(a)); ou por afinidade: (sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra,
enteado(a)  e cunhado(a))  até o 3º grau, inclusive,  membro do Poder Judiciário ou servidor  investido em cargo de
direção ou assessoramento neste Tribunal de Justiça ou em outro Órgão do Poder Judiciário.

1. Nome do Parente:                                                                                                                                                          

Grau de Parentesco:                                                                                                                                                          

2. Nome do Parente:                                                                                                                                                          

Grau de Parentesco:                                                                                                                                                          

3. Nome do Parente:                                                                                                                                                          

Grau de Parentesco:                                                                                                                                                          

1. Resolução nº 07 de 18/10/2005:

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim
caracterizados.

Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

I – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal
ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados;

II – o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou
mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que
caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;

III – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal
ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

2. Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir  ou fazer  inserir  declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,  com o fim de prejudicar direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Goiânia,           de                                         de                     .

Assinatura



ENTREGA DE FOTO 3X4 
PARA SCANEAMENTO

Entrega de foto 3 x 4, colorida e recente, para scaneamento no dossiê digital.

COLE SUA FOTO AQUI

Escreva
nome completo no

verso da foto

NOME:

CARGO EFETIVO: MATRÍCULA:

COMARCA DE ORIGEM:

DATA DE NASCIMENTO:

NATURALIDADE: ESTADO:

FILIAÇÃO:

RG: ÓRGÃO 
EXPEDIDOR:

CPF:

DATA:               /            /                   . ASSINATURA:



Ficha Individual de Acompanhamento de

Desempenho de Servidores em Estágio Probatório

Unidade Administrativa: Nome:

Cargo: Matrícula: Data do Exercício:

Conceito de Desempenho: Sem Restrição - SR Adequado à Função - AF Razoável - RZ A Desejar - AD Indesejável - IN

Grau de Atenção: 9  a  10 7  a  8 5  a  6 3  a  4 0  a  2

Idoneidade Assiduidade Pontualidade Disciplina Responsa- Produtividade Eficiência Superior
Nº Mês/ano Moral bilidade Administrativo

Conc. Grau Conc. Grau Conc. Grau Conc. Grau Conc. Grau Conc. Grau Conc. Grau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Média Global
Total:

Média:

Data: Local: Diretor do Foro:

Observações:





Formulário para Recadastramento de
Aposentados e Pensionistas 

1- Nome: ________________________________________________________________

RG:_____________________Órgão expedidor:_________ Data Nasc.: _____/_____/_____

CPF:___________________________Estado Civil: _______________________________________

Natural de:_______________________________________UF:_____________________

End. Resid.: ______________________________________________________________

_________________________________________Bairro:__________________________

Cidade:__________________________________________UF: ________CEP:_________________________

Fone: (_______)________________________Fone de familiar para recado: (________)__________________

Vínculo funcional:                          [     ] Aposentado   [     ] Pensionista 
Obs. Se for aposentado e pensionista, marcar os dois.

2 - Pensionista

Nome do titular que gerou a pensão:_______________________________________________________

Cargo exercido pelo titular:________________________________________________________________

3 - Procurador, Tutor e Curador (Preencher dados abaixo e anexar os termos) 

Obs. : A procuração deverá ter validade de 01  (um) ano, conforme Art. 1º §4º do Dec. 1762/2013. 

Nome:________________________________________________________________________________

RG:___________________________Órgão expedidor:_______________CPF:________________________

End. Resid.: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________Bairro:_______________________

Cidade:________________________________________UF: ____________ CEP:_____________________

Fone: (____) ___________________________ Celular:  (____)____________________________________

4  -  Observações:

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________________, _________de ____________________ de ___________

_______________________________________________________________________________

Assinatura do Recadastrando ou Seu Representante Legal 
(FIRMA RECONHECIDA – Para os que não entregarem pessoalmente)

Recebido em______/________/__________                                ______________________________________________________
Assinatura e matrícula do Servidor

(RECEBEDOR DO RECADASTRAMENTO)

Poder Judiciário do Estado de Goiás
 (Comprovante do  Aposentado/ Pensionista)

Nome:_________________________________________________________________________________________________________

Recadastramento realizado em ______/______/_________                                    ____________________________________________
Assinatura do Funcionário 

(RECEBEDOR DO RECADASTRAMENTO)

FOTO 3X4 
RECENTE 

Impressão Digital 



Indicação ou Dispensa
Cargo / Função

 
1

ORIGEM

[ ] Indica [ ] Dispensa

Servidor:                                                                                                                                          

Cargo/Função:                                                                                                                                 

Em:             de                                   de 20              

Assinatura:                                                                   

Cargo/Função:                                                             

 2 Diretoria de Recursos Humanos

Dados funcionais

Nome:                                                                                                                                             

Cargo/Função:                                                                                                                              

Dados do Cargo/Função Indicada - Dispensada

Denominação:                                                                                                     Nível:                   

Origem:                                                                                                                                                 

[ ] Vago [ ] Provido

Observação:                                                                                                                                    

Diretor de Recursos Humanos

 3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 4 PRESIDÊNCIA

À Diretoria-Geral para providenciar, com efeito a partir de:         /              /                      .

Data:            /            /                                                                                                 
Presidente
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Declaração de não
condenação – cargo

efetivo

Declaro, para fins de investidura em cargo efetivo do Poder Judiciário

do  Estado  de  Goiás,  que  não  estou  condenado,  nem  respondo  a

nenhum processo administrativo ou judicial, na área criminal ou cível,

cujo objeto possa desabonar a minha conduta.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que  se cumpram

todos os efeitos legais.

                                                                 ,             de                                 de 20   .

Assinatura:                                                                                                           

 Nome (por extenso):                                                                                                   

 RG:                                                                        
CPF:                                                                       
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REQUERIMENTO
Pagamento da Bolsa de Graduação e Pós-Graduação do Edital

Nº 001/2015 e art. 10º do Decreto Judiciário Nº 1543/2013.

Ao Senhor

Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Nome:

Cargo: Matrícula:

E-mail servidor:

Celular: ( )

Lotação:

E-mail da Comarca:

Telefones local trabalho com ramal: ( )

Requer, nos termos do Item 6 do Edital Nº 001/2015 e art. 10º do Decreto Judiciário Nº 1543/2013,
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o pagamento da Bolsa de Graduação ou Pós- Graduação.
Para tanto, em anexo, estão apresentadas as vias dos documentos exigidos no Item 6.1 do Edital Nº 
001/2015 (COMPROVANTE SEMESTRAL de pagamento: Recibo ou Declaração de Quitação
constando dados do curso e da instituição, dados do aluno, data, valor mensal, meses pagos no 
semestre, total pago no semestre, matrícula, se houver, cópia do contrato, ajuste ou outro 
instrumento celebrado com a instituição de ensino, bem como documento em que constem os 
períodos, módulos, frequências, matérias ou disciplinas a que se refere o pagamento), Declaro estar 
ciente de que, conforme art. 10º, § 2º, do Decreto Judiciário Nº 1543/2013 e Item 6 do Edital Nº 
001/2015 o custeio das bolsas de graduação e de pós-graduação será feito mediante procedimento de
reembolso ao servidor, na folha de pagamento semestral, do valor que, comprovadamente, tenha 
sido despendido com a participação no curso, observado o limite referido no Item 3.2 do referido 
Edital.
Declaro  ainda  estar  ciente  dos  Deveres  do  Bolsista  conforme item  7  do  referido  Edital  e
também o preconiza o Capítulo IV do Decreto Judiciário Nº 1543/2013, inclusive que, após
conclusão deverei encaminhar a cópia autenticada do Histórico Escolar e do Certificado de
conclusão do curso.

Observações:                                                                                                                                         

             /            /            

Data

                                                        

AssinaturaLocal



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA AUTUAR
PROCESSOS DE INDICAÇÃO, DESIGNAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

Indicação para cargo de provimento em comissão (DAE):

· Certidão Negativa da Justiça Federal;
· Certidão Negativa de Condenação Eleitoral;
· Certidão Negativa Cível do 1º Grau;
· Certidão Negativa Criminal do 1º Grau;
· Certidão Negativa Cível e Criminal do 2º Grau;
· Certidão Negativa da Justiça Militar;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Munícipio;
· Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça;
· Declaração de não-acumulo de cargo;
· Declaração de não-parentesco;
· Declaração de não-condenação;
· Declaração de incompatibilidade com a advocacia (quando bacharel em Direito).

Caso o indicado não tenha vínculo com o Tribunal (não possua dossiê funcional), juntar 
também:

· Cópia da Carteira de Identidade;
· Cópia do Cpf;
· Cópia do Título de Eleitor, bem como comprovante de votação;
· Cópia do Comprovante de Endereço;
· Cópia do Comprovante de Escolaridade;
· Declaração de Conta Bancária;
· Declaração de PIS/PASEP;
· Declaração do conselho profissional competente, na qual conste a informação de que não

foi excluído do exercício da profissão (QUANDO FOR O CASO);
· Declaração dos entes  públicos  em que tenha trabalhado nos últimos 10 anos,  na qual

conste  a  informação  de  que  não  foi  demitido  ou  exonerado  a  bem  do  serviço
público(QUANDO FOR O CASO).

Indicação para função por encargo de confiança (FEC):



· Certidão Negativa da Justiça Federal;
· Certidão Negativa de Condenação Eleitoral;
· Certidão Negativa Cível do 1º Grau;
· Certidão Negativa Criminal do 1º Grau;
· Certidão Negativa Cível e Criminal do 2º Grau;
· Certidão Negativa da Justiça Militar;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado;
· Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Munícipio;
· Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça;
· Declaração de não-parentesco;
· Declaração de não-condenação;

Designação/Substituição:

· Declaração de não-parentesco;
· Declaração de não-condenação;

Quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, entrar em contato com a Divisão de 
Alocação e Atendimento ao Servidor (DAAS), através dos números: 3216.2751 e 3216.2257.



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A POSSE DE SERVIDORES
EFETIVOS

Cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais.
Obs.: as reproduções devem estar legíveis para digitalização

1 Carteira de Identidade

2 CPF

3 Título de Eleitor e comprovantes de votação ou justificação da última eleição (2 turnos, se for o caso), ou 
Certidão de Quitação Eleitoral e sua respectiva validação

4 Certidão de nascimento ou casamento

5 Certidão de nascimento dos filhos dependentes

6 Comprovante de residência atualizado e no próprio nome (se não tiver, trazer declaração de residência)

7 Diploma que comprove a escolaridade exigida para o cargo, conforme edital do concurso, devidamente 
reconhecido por instituição competente

8 CNH – Carteira Nacional de Habilitação com a categoria exigida, quando for requisito para investidura no cargo

9 Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação (se do sexo masculino)

10 Última declaração de bens e rendimentos apresentada à Receita Federal para fins de Imposto de Renda (se isento 
preencher declaração abaixo indicada)

11 01 fotografia 3 x 4 – atual

12 Em se tratando de servidor público, apresentar protocolo de solicitação de vacância ou exoneração do cargo 
anterior

13 Em caso de posse em Área Especializada, entregar cópia da carteira de Registro Profissional.

Declarações disponibilizadas pela Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor a serem 
previamente preenchidas e firmadas pelo concursado

disponível em https://www.tjgo.jus.br/index.php/servicos-magistrados-servidores/documentos-servidores

14 Declaração de acumulação ou não acumulação de cargos, empregos ou funções públicas

15 Declaração de isenção, em caso de não haver apresentado à Receita Federal, a declaração de bens e
rendimentos para fins de Imposto de Renda.

16 Declaração de não parentesco

17 Declaração de incompatibilidade com a advocacia, sendo bacharel em Direito

18 Declaração quanto ao exercício anterior de cargo ou função no Poder Judiciário

19 Declaração de não condenação

20 Declaração do número da conta bancária no Banco Itaú)

21 Declaração de número do PIS/PASEP

1



Certidões Negativas emitidas pelos órgão  competentes (originais e válidas na data da posse)
disponível em https://www.tjgo.jus.br/index.php/servicos-magistrados-servidores/retirada-de-certidoes

22 Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual

23 Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual

24 Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal 

25 Certidão de Quitação Eleitoral 

26 Certidão negativa da dívida ativa federal – Receita Federal do Brasil

27 Certidão negativa da dívida ativa estadual – SEFAZ 

Obs. No caso de residir em outro estado, as certidões dos itens 22, 23 e 27 devem ser entregues as certidões dos órgãos 
competentes do estado de residência.

Exame admissional de sanidade física e mental a serem apresentados na perícia
da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário – telefone: 3216-7660

28 Hemograma completo (Validade: 3 meses)

29 Glicemia de Jejum (Validade: 3 meses)

30 Sorologia para Chagas (Validade: 1 ano)

31 Lipidograma (Validade: 3 meses)

32 Eletrocardiograma COM LAUDO (Validade: 6 meses)

33 RX do tórax PA/Perfil com laudo médico (Validade: 6 meses)

34 Colpocitologia Onco parasitária (só para mulheres) com laudo emitido por médico 
patologista (Validade: 1 ano)

35 PSA (só para homens acima de 40 anos). Homens entre 40 e 50: 1 ano de validade; Acima de 50 anos: 6 meses de 
validade

OBS.: Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Divisão de
Alocação e Atendimento ao Servidor-
Telefones 3216 2751 – 3216-2257.
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REQUERIMENTO AUXÍLIO
CRECHE 

Nome:________________________________________________________________________________

Cargo: _________________________________________Matrícula: _______________________

Lotação: ______________________________________________Comarca:________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________

___________________________________________Fone:(___)_______________________________________ 

Fone p/ recado: (_____)______________________________________________________________________

( ) INCLUSÃO           ( ) EXCLUSÃO        

REQUERIMENTO: Solicito o AUXÍLIO-CRECHE instituído pela Lei nº 19.256, de 13 de abril
de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás em 18 de abril de 2016,
regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 721/2016, para:

( ) FILHO (a)              ( ) DEPENDENTES

NOME: ________________________________________________________________________

Data de Nascimento: ________/_________/_________

DECLARAÇÃO: Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que:
I. o (a) filho(a) ou o(a) dependente acima não frequenta a Creche do Poder Judiciário de Goiás;
II. não estou em gozo de licença não remunerada;
III. não estou liberado(a) para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
IV. não tenho cônjuge, companheiro(a) ou beneficiário(a) que já perceba o benefício, com a mesma
finalidade e referente ao  mesmo(a) filho(a) ou dependente, neste Poder, em outro Órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou em Entidade Privada;
V. não estou suspenso(a) em decorrência de sindicância, de instauração de processo administrativo disciplinar
ou por decisão judicial.

 DOCUMENTO(S) ANEXADO(S):

(  )cópia autenticada (em Cartório ou por órgão administrativo) da certidão de nascimento ou documento de
identidade do(a) filho(a) ou dependente;

(  )no caso de guarda ou tutela, cópia autenticada (em Cartório ou por órgão administrativo) do documento
comprobatório emitido pelo juiz competente;

(  )atestado médico no caso de filho(a) ou dependente portador de necessidades especiais, em conformidade
com o parágrafo único, do artigo 1º da Lei nº 19.256/2016, cuja situação deverá ser submetida à Junta
Médica Oficial do Poder Judiciário do Estado de Goiás nos termos do Decreto Judiciário regulamentador.

Local:___________________________________________ Data: ______/_______/_____

_______________________________________________________________________________

Assinatura



REQUERIMENTO DE 
ABONO DE PERMANÊNCIA

Nome:                                                                                                                                               
Cargo:                                                                              Matrícula:                                                 
Lotação:                                                                           Comarca:                                                 
Endereço:                                                                                                                                                            
                                                                                                 Fone: (             )                                                 

Solicito meu Abono de Permanência nos seguintes termos da legislação:

I – Tendo cumprido os requisitos para a Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais:

a- [ ] Artigo 40, § 1º, III, “a” e §19, da Constituição Federal:
-Se HOMEM: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrer a 
aposentadoria.

b- [ ] Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
-Se HOMEM: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo 
em que ocorrer a aposentadoria.

c- [ ] Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005:
-Se HOMEM: 35 anos de contribuição (25 anos de serviço público) e idade mínima resultante da
redução de um ano da idade necessária (60 anos) para cada ano de contribuição que exceder a 35
anos, somando ao final, 95.
-Se MULHER: 30 anos de contribuição (25 anos de serviço público) e idade mínima resultante da
redução de um ano da idade necessária (55 anos) para cada ano de contribuição que exceder a 30
anos, somando ao final, 85.
- Ambos cumprindo os requisitos de 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo 
em que ocorrer a aposentadoria.

II- Tendo cumprido os requisitos para a Aposentadoria Voluntária com Proventos Proporcionais:

[ ] Artigo 2º, caput e § 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003:

-Se HOMEM: 53 anos de idade, 35 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o tempo 
faltante para os 35 anos em 16/12/1998, 10 anos de serviço público, e 5 anos no cargo,

-Se MULHER: 48 anos de idade, 30 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o 
tempo faltante para os 30 anos em 16/12/1998, 10 anos de serviço público, e 5 anos no cargo,

Observações:                                                                                                                                                                                  

Local Data Assinatura



REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA

Nome:                                                                                                                                               
Cargo:                                                                              Matrícula:                                                 
Lotação:                                                                           Comarca:                                                 
Endereço:                                                                                                                                                            
                                                                                                 Fone: (             )                                                 

Solicito minha Aposentadoria nos seguintes termos da legislação:

I - Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais:
a- [ ] Artigo 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal (Integral na média):
-Se HOMEM: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrer a aposentadoria.
b- [ ] Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
-Se HOMEM: 60 anos de idade, 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que ocorrer 
a aposentadoria.
c- [ ] Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005:
-Se HOMEM: 35 anos de contribuição e 25 anos de serviço público e idade mínima resultante da redução de um ano 
de idade para cada ano de contribuição que exceder a 35 anos.
-Se MULHER: 30 anos de contribuição e 25 anos de serviço público e idade mínima resultante da redução de um ano 
de idade para cada ano de contribuição que exceder a 30 anos.
- Ambas opções cumprindo os requisitos de 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que ocorrer a aposentadoria.

II- Aposentadoria Voluntária com Proventos Proporcionais:

a- [ ] Artigo 40, § 1º, III, “b”, da Constituição Federal/1988:

-Se HOMEM: 65 anos de idade,10 anos de serviço público e 5 anos no cargo.

-Se MULHER: 60 anos de idade, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrer a aposentadoria.

b- [ ] Artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003:

-Se HOMEM: 53 anos de idade, 35 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o tempo faltante em
16/12/1998 e 5 anos no cargo, (com fator redutor de 5% da remuneração a cada ano que falta para completar os 60
anos de idade;

-Se MULHER: 48 anos de idade, 30 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o tempo faltante em
16/12/1998 e 5 anos no cargo, (com fator redutor de 5% da remuneração a cada ano que falta para completar os 55
anos de idade)

III- Aposentadoria por Invalidez: Artigo 40, § 1º, I (Constituição Federal/1988)
a- [ ] Com proventos integrais: Quando a enfermidade é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
b- [ ] Com proventos proporcionais (cálculo na integralidade – EC nº 70/2012): Nos demais casos 
(enfermidades).

IV- DECLARAÇÕES: Declaro, para fins de concessão de aposentadoria voluntária, que:

[ ] - Que não respondo Processo Administrativo:
Declaro, que não estou condenado, nem respondo a nenhum processo administrativo ou judicial, na área criminal ou 
cível, cujo objeto possa desabonar a minha conduta
Acumulação de cargos públicos remunerados, nos termos da Resolução Normativa nº 002/2001 do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (Art. 3º §, III letra i). (Marque apenas uma das opções).
[ ] Não acumulo.

[ ] Sim acumulo, relativo ao cargo de:                                          vinculado ao órgão:                                                         

Observações:                                                                                                                                                                                  

Local Data Assinatura



REQUERIMENTO PARA 
ASSUNTOS DIVERSOS

Nome:________________________________________________________________________________

Cargo: _________________________________________Matrícula: _______________________

Lotação: ______________________________________________Comarca:________________________

Endereço: _____________________________________________________________________________________

___________________________________________Fone:(___)_______________________________________ 

Fone p/ recado: (_____)______________________________________________________________________

ASSUNTOS
 [ ] Alteração de Dados Cadastrais: (    ) Inclusão     (    ) Exclusão     (    ) Alteração (anexar documentos)

(    ) Sobrenome    (    ) Estado Civil    (    )  Endereço    (    )  Telefone 

 [ ] Dependentes  para  Atendimento  no  Centro  Médico  (Anexar  cópias  dos  documentos  que  comprovem  a

dependência)

  (    ) Inclusão      (    ) Exclusão           

 [ ] Dependentes  para  Dedução  de  Imposto  de  Renda  (Anexar  cópias  dos  documentos  que  comprovem  a

dependência)

 (    ) Inclusão (    ) Exclusão  

[ ] Isenção de Imposto de Renda: Artigo 6º, da Lei nº 11.052/2004. 

[ ] Exoneração: Artigo 136, da Lei nº 10.460/1988. A partir de ______/_______/_________

[ ] Licença Casamento: Artigo 35, inciso II, da Lei nº 10.460/1988. Período: _____/____/___ a ____/____/____

[ ] Licença Luto: Artigo 35, inciso III, da Lei nº 10.460/1988. Período:____/____/____ a____/_____/_____

[ ] Licença Maternidade: Arts. 228 a 231, da Lei nº 10.460/88, alterado pelo art. 3º da Lei nº 16.677/2009.

Período:_____/____/____ a____/_____/_______

[ ] Licença Paternidade: Art. 10º, II, § 1º, dos Atos das  Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 7º, inciso XIX da
Constituição Federal de 05/10/1988.

Período:_____/_____/_____ a______/_____/_____

[ ] Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família: Artigo 227,da Lei nº10.460/1988.

Período:_____/_____/_____ a______/_____/_____

[ ] Licença para Tratamento de Saúde: Arts. 224 a 226, da Lei nº 10.460/1988.

Período:_____/_____/_____ a______/_____/____ ( ) inicial ( ) prorrogação

[ ] Licença-prêmio: Arts.243 a 248, 248/A da Lei nº 10.460/1988 e art.37, parágrafo único, da Lei nº17.663/2012.

( ) usufruto   (    ) pagamento    (   ) transferência   (   ) desistência  (    ) desaverbação para usufruto   
Período:___/___/___a____/____/___Processo:__________________

[ ] Licença para Tratar de Interesses Particulares: Arts. 240  a 242, da Lei nº 10.460/1988  e art. 1º da  lei  nº

12.644/1995.

Período:_____/_____/_____ a______/____/_____  (   ) desistência (   ) prorrogação

Observações

Local: ___________________________________Data: _______/________/________

_______________________________________________________________________________
Assinatura



REQUERIMENTO
DE AVERBAÇÃO

Nome:

Cargo:                                                                                           Matrícula:

Lotação:                                                                                             Comarca:

Endereço:  
                                                                                                                                                                            
                                                                                                      Fone: (              )

Solicito Averbação de Tempo de Serviço e/ou Contribuição nos seguintes termos:

Fundamentação Legal: Art. 40, §§ 9º e 12º da CF; Art. 201, § 9º, c/c Art. 40, § 12º, da CF; Arts. 250 a
254,  da  Lei  nº  10.460/88;  Lei  Complementar  nº  77/2010,  do  Estado de  Goiás  e  Portaria  nº  154 de
15.5.2008, do Ministério da Previdência Social.

* CTC - Certidão de Tempo de Contribuição
* CTS - Certidão de Tempo de Serviço

Observações:

              /           /                                                                           
Local Data Assinatura

DRH - Doc 001

.

AVERBAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS EXIGIDOS

[ ] Tempo Privado Certidão de Tempo de Contribuição do INSS (CTC*) com 
o anexo dos Valores das Remunerações de Contribuição

[ ] Tempo Privado (Empresa Pública e 
Sociedade de Economia Mista do Estado 
de Goiás)

Certidão  de  Tempo  de  Contribuição  do  INSS  (CTC)  com o
anexo  dos  Valores  das  Remunerações  de  Contribuição  e
Certidão de Tempo de Serviço (CTS*)

[ ] Tempo Público do Estado de Goiás Histórico Funcional com o anexo dos valores das 
remunerações de contribuições – FICHA FINANCEIRA

[ ] Tempo Público do Estado de Goiás em
Cargo Comissionado

Certidão  de  Tempo  de  Contribuição  do  INSS  (CTC)  com o
anexo  dos  Valores  das  Remunerações  de  Contribuição  e
Histórico Funcional do órgão de origem

[ ] Tempo Comissionado em cargo no TJGO Certidão de Tempo de Contribuição do INSS com o anexo 
dos Valores das Remunerações de Contribuição

[ ] Tempo Público no Município/Outro
Estado/Federal

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do Regime Próprio
ou do INSS com o anexo dos Valores  das  Remunerações  de
Contribuição e Certidão de Tempo de Serviço (CTS)



 

CARTEIRA FUNCIONAL

 

NOME:

CARGO EFETIVO: MATRÍCULA:

COMARCA DE ORIGEM:

DATA DE NASCIMENTO:

NATURALIDADE: ESTADO:

FILIAÇÃO:

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF:

TELEFONE/CELULAR:

QUANDO FOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E COMISSIONADO, FAZER OPÇÃO DE QUAL CARGO QUER VER IMPRESSO

NA CARTEIRA FUNCIONAL: ( ) CARGO EFETIVO ( ) CARGO COMISSIONADO/FUNÇÃO GRATIFICADA

DATA:               /            /                   . ASSINATURA:



REQUERIMENTO DE
DECLARAÇÃO/CERTIDÃO

Servidor:________________________________________________________________________________

Cargo: ___________________________________________Matrícula: _______________________

Lotação: ________________________________________________Comarca:________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________Fone:(___)________________________________________ 
Fone p/ recado: (_____)_______________________________________________________________________

INTERESSADO (Herdeiro,Pensionista, Procurador)

Nome:__________________________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________Fone:(___)________________________________________ 

ASSUNTO

[     ] Declaração de rendimento. Referente ao mês: __________/___________

[     ] Declaração de índice de aumento. Referente ao mês:__________/___________

[     ] Declaração de vínculo

[     ] Declaração de Função /Histórico funcional

[     ] Declaração de horário de trabalho

[     ] Declaração de tempo de serviço

[     ] Declaração de boa conduta

[     ] Declaração de exoneração

[     ] Declaração de dependentes:      (   ) Previdenciário            (   ) Imposto de Renda 

[     ] Declaração para o IPASGO

[     ] Ficha Financeira

[     ] Declaração para Redução da Base de Cálculo IPVA (Oficial de Justiça)

[     ]Certidão de tempo de serviço. Para averbação no ______________________________________________________________

[     ] Outros:______________________________________________________________________________

COMPLEMENTO

Finalidade: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Observações: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Local: ___________________________________Data: _______/________/________

____________________________________________________________________________________
Assinatura 



                                 Diretoria de Recursos Humanos 
                                       Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL – RGIF

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

1.1 Nome Completo

1.2 Matrícula 1.3 Telefones

1.4 Cargo

1.5 Função

1.6 Lotação

1.7 Comarca/Órgão

1.8 CATEGORIA DE 
GIF:

1.8.1 Incentivo Funcional (Especialização/Mestrado/Doutorado):
Artigo 2º, I, II e III, da Lei nº 16.893/2010. Artigo 24, II, da Lei 17.663/2012. Artigo 20, I e II, da Resolução nº 14/2012.
Documentação exigida: Cópia autenticada do Certificado.
( ) Pós-graduação / Especialização
( ) Pós-graduação / Mestrado
( ) Pós-graduação / Doutorado

1.8.2 Incentivo Funcional - Aprimoramento:
Artigo 24, I, da Lei nº 17.663/2012. Artigo 20 e 21, da Resolução nº 14/2012.
Documentação exigida: Certificado(s).
Percentual Requerido                 %

2 QUALIFICAÇÃO*

TÍTULO CURSO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
ANO DE 

CONCLUSÃO

3 ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS (síntese dos grupos de tarefas desempenhadas)

3.1 ATRIBUIÇÕES TÍPICAS (grupos de tarefas exercidas pelo requerente que são típicas do cargo ou função)

3.2 ATRIBUIÇÕES ATÍPICAS (grupos de tarefas exercidas pelo requerente incomuns para o cargo ou função)

4 OBSERVAÇÕES

*Preencher o item 2 somente em caso de GIF por curso de Pós-Graduação.

Assinatura do Requerente Assinatura e carimbo do Superior Imediato

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2710 – www.tjgo.jus.br

http://www.tjgo.jus.br/


COMUNICAÇÃO DE ÓBITO E
REQUERIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL 

________________________________________________________________,

brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade n.º ____________________________,

espedida  pela  _________________,  em  ______/______/_____,  e  CPF  n.º

_____________________________,  (parentesco)____________________________,

COMUNICO  O  ÓBITO do  (a)  Servidor  (a)

________________________________________________________________________,

matrícula  n.º  ____________________________, e solicito o  AUXILIO FUNERAL,  a ser

creditado no estabelecimento bancário e conta conforme indicados: 

Banco: ______________________________________________________

Agência n.º: __________________________________________________

Conta n.º: ____________________________________________________

Observações: Auxílio Funeral - Artigo 169, da Lei nº 10.460/88, redação dada pela Lei nº

12.716/95, art. 1º, inciso I.

(Anexar fotocópia de CPF, CI do requerente, certidão de óbito e comprovante de

parentesco e quando solicitado por terceiros, comprovar despesas).

_____________________, ______ de __________________de ________

_______________________________________________________

Assinatura do Requerente 



Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

Certidões:

I - das Justiças:

a) Federal:

• CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL: 
http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/  

b) Eleitoral:

• CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ELEITORAL: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais

c) Estadual ou Distrital: São as seguintes certidões

• CERTIDÃO DE PROCESSOS CÍVEIS - CERTIDÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS: 
https://www.tjgo.jus.br/index.php/processos/emissao-de-certidoes

d) Militar: (CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR) - 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa

e) do(s) Tribunal(is)

1. de Contas da União (CERTIDÃO NEGATIVA DO TCU) - 
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces , 

2. de Contas do Estado (CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO) - http://www.tce.go.gov.br/Certidao

3. de Contas do Município (CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO) –https://www1.tcm.go.gov.br/certidao/index.jsf 

f) do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 
Conselho Nacional de Justiça (CERTIDÃO NEGATIVA DO CNJ) - 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  

As certidões/declarações abaixo não serão necessárias para todos.

g) Certidão Negativa do Conselho ou órgão profissional competente – Essa certidão só é 
necessária para os casos em que o cargo exercido exige a qualificação profissional numa área 
específica.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/


Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

h) Certidão de Vínculo Público – Essa certidão só é necessária para os casos em que o servidor 
tenha exercido atividade profissional em outro órgão público, nos últimos 10 anos. O servidor 
deverá procurar o órgão e solicitar uma certidão constando a informação de que ele não foi 
demitido ou exonerado a bem do serviço público.

i) Todas as certidões poderão ser retiradas no google, colocando o nome das mesmas.
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Informações:

Averbação por tempo de serviço

É o registro do tempo de serviço/contribuição decorrente de vínculo de trabalho
prestado  à  outra  Instituição,  pública  ou  privada,  ou  mesmo  como  contribuinte
individual (autônomo) para efeitos de contagem de tempo para aposentadoria e/ou
disponibilidade, gratificação adicional e licença-prêmio, sendo este último prestado
na condição de titular de cargo de provimento efetivo no Estado de Goiás. Deverá
ser  protocolada  via  PROAD-AVERBAÇÃO  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. Para o devido andamento do processo de averbação,
o servidor deverá encaminhar, via malote físico, os documentos originais à Diretoria
de Recursos Humanos. E, só após, haverá o prosseguimento dos autos.

Gratificações:

• Gratificação  Adicional:  É concedida  a  titulares  de  cargos  efetivos,  não

sendo necessário requerer, concessão automática.

• Gratificação  de  Nível  Superior:É  concedida  a  servidores  titulares  de

cargos efetivos e cargo de provimento em comissão que sejam portadores

de Diploma de Nível Superior. A concessão do benefício exige a juntada da

cópia  autenticada  do  certificado  da  graduação  em  nível  superior,  com

registro no MEC. É necessário conter a assinatura do servidor no pedido, via

proad. 

• Gratificação  de  Incentivo  Funcional:  É  concedida  em  razão  de

conhecimentos e habilidades adquiridas que incidirá sobre o vencimento e

será devida a partir da apresentação de documentos hábeis com os quais

instruirá  o  requerimento.   Anexar  fotocópia  autenticada  do  certificado  do

E
x
o
n
e
r
a
ç
ao
o
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curso de especialização e deverá ter assinatura do requerente e do chefe

imediato, via proad. 

• Gratificação  de  incentivo  funcional/aprimoramento:  É  concedida  em

virtude  do  aperfeiçoamento  profissionalizante  do  servidor

efetivo/comissionado, que promove, de forma sistemática, por metodologia

presencial ou à distância, o desenvolvimento de competências relativas às

funções  do  cargo  ocupado  e  às  atribuições  da  respectiva  unidade  de

lotação.  Anexar  fotocópia  autenticada  do  certificado  do  curso  de

aperfeiçoamento,  se  for  presencial,  e  se  for  online  não  precisa  de

autenticação. E deverá ter assinatura do requerente e do chefe imediato, via

proad.

Férias

Este benefício passou a ser solicitado ou remarcado via internet e validado pelo 
gestor imediato, sempre do dia 01 ao dia 10 de cada mês. Solicitação se refere a 
marcação e pagamento do adicional de 1/3 de férias e remarcação para alteração 
de usufruto.

Licenças e Afastamentos

• Licença Prêmio: A cada 05 anos de efetivo exercício, o servidor terá direito

a  03  meses  de  licença  prêmio.  O  formulário  deverá  ser  assinado  pelo

servidor e constar o período de usufruto, com a aquiescência do superior

imediato  e  Diretor  do  Foro  (assinatura  e  carimbo).  Os  motivos  que

suspendem ou interrompem o usufruto da licença prêmio estão previstos

nos artigos 245 e 246 da Lei 10.460/88(Estatuto dos Funcionários Públicos e

Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias) 
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• Pagamento licença Prêmio (ativos): O servidor fará jus à indenização

pelos  períodos  de  licença-prêmio  não  usufruídos  enquanto  na  ativa,

desde  que  não  tenham sido  contadas  em  dobro  para  concessão  de

abono de permanência ou para aposentadoria. E será vendida apenas 01

licença prêmio por ano, e possuir mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço em

cargo efetivo do Poder Judiciário do Estado de Goiás .  Atençaoo: O Servidor, No

Usufruto De Licença Premmio, Naoo Receberas  Os Valores Referentes Ançã Funçaoo

Por  Encargo  De  Confiança  (FEC),  Ao  Cargo  Comissionado  (DAE),  Ançãs

Gratificaçooes De Risco De Vida/Insalubridade/Periculosidade,  Nos Termos

Do Art. 19, Da Lei N° 16.893/2010 C/C Art. 139, Da Lei N° 10.460/88. 

• Licença para Tratar de Interesses Particulares: Art. 240 a 242 da Lei nº

10.460/88-  o  servidor  solicita  a  licença  pelo  prazo  máximo  de  04  anos,

prorrogável por mais 04. Deverá conter a assinatura do superior imediato ou

Diretor do Foro. O servidor aguardará em exercício a concessão da licença.

O servidor  poderá  desistir  da  licença a  qualquer  tempo e  comunicar  ao

superior que enviará o seu pedido ao Tribunal de Justiça para que o mesmo

retorne à folha de pagamento. 

• Licença  para  Tratamento  de  Saúde: Até  3  (três)  dias  no  mês  é

considerado abono com aquiescência  do superior  imediato. A partir  de 4

(quatro) dias é considerado licença para tratamento de saúde e dependerá

de perícia médica, que será realizada pela Junta Médica Oficial do Poder

Judiciário  do  Estado  de  Goiás.  PRAZO:  O  requerimento  deverá  ser

protocolado no máximo até o 3º (terceiro) dia do afastamento, devendo ser

acompanhado do Atestado Médico onde constará o motivo do afastamento

(CID).  Recomenda-se fazer  acompanhar  cópia  dos exames realizados e
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relatório  médico  detalhado.  Obs.:  a  prorrogação  da  licença,

obrigatoriamente, será apreciada pela Junta Médica do Poder Judiciário. 

• Licença à gestante: Art. 228 a 231 – A servidora deverá solicitar (assinar o

pedido)  e  anexar  fotocópia  autenticada  da  certidão  de  nascimento  da

criança, juntamente com o atestado médico do obstetra indicando a data do

início da licença. 

• Licença Paternidade: é concedida pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos,

contados da data do nascimento da criança. O servidor deverá requerer via

proad e anexar fotocópia da certidão de nascimento da criança. 

• Afastamento motivado por casamento: Art. 35, II, da Lei nº 10.640/88. O

servidor solicita a licença via proad e anexa a certidão de casamento.  é

concedida pelo prazo de 08 (oito)  dias consecutivos,  a partir  da data do

matrimônio. 

• Afastamento motivado por luto: Art. 35, III, Lei nº 10.460/88. é concedida

por 08 (oito) dias consecutivos pelo falecimento do cônjuge, filhos, pais ou

irmãos. Solicitar via proad e anexar certidão de óbito. 

Exoneração
O requerimento deverá ser via proad-  EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO e
assinado pelo requerente, indicando a data da exoneração. A pedido por meio da
manifestação unilateral e expressa do servidor em deixar o cargo. E para cargo
comissionado-SOMENTE  DISPENSA  FEC/DAE,  através  de  ofício  do  chefe
imediato ou requerimento do servidor.

Carteira Funcional
Solicitar a confecção da carteira, via proad, e encaminhar uma foto 3X4, quando 
não tiver no sistema ou para atualização. Sendo servidor da capital comparecer na 
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor (sala 175) para assinar a carteira. 
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Para os servidores do interior será colhida a assinatura posteriormente, com o 
envio da carteira ao Juiz de Direito da Comarca.

Auxílio-funeral
Para a família do servidor que falecer, será pago o auxílio-funeral, art. 169 da Lei nº
10.460/88. Deverá solicitar  por escrito e apresentar fotocópias autenticadas dos
seguintes  documentos:  certidão  de  óbito,  CPF  e  Carteira  de  Identidade  do
requerente,  comprovante  de  parentesco  (certidão  de  casamento  ou  de
nascimento), sendo pessoa estranha à família do servidor, além do atestado de
óbito, apresentará o interessado os comprovantes das despesas realizadas com o
sepultamento.

Auxílio-creche:

 Os servidores efetivos em atividade, integrantes da carreira do Poder Judiciário
do  Estado  de  Goiás,  mediante  a  concessão  de  verba  pecuniária  de  natureza
indenizatória, que tenham filhos ou dependentes com idade entre 6 (seis) meses
e 5 (cinco) anos ou portadores de necessidades especiais pode requerer o
auxílio-creche. Requerer ,via proad , quando a criança completar a idade mínima
exigida pelo decreto 721/2016, preenchendo o requerimento e anexar a certidão de
nascimento



Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

  SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO - SPE

INFORMAÇÕES

* PONTO ELETRÔNICO

O sistema de ponto eletrônico tem como finalidade regular a frequência e a carga
horária dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

→ LEGISLAÇÃO QUE REGE O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO

O Decreto Judiciário nº 3203/2013, alterado pelo Decreto nº 960/2014 e nº 128/2018,
preveem que todos os servidores devem utilizar o sistema de Ponto Eletrônico para
registrar sua jornada diária. É de extrema importância o registro de ingresso e saída no
sistema de SPE, da jornada diária regular. 

→ CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES

A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário de Goiás é de 8 (oito) horas
diárias, cumprida em 2 (dois) turnos, com intervalo de, no mínimo 1 (uma) hora ou de
7 (sete)  horas  ininterruptas,  independentemente  da  lotação,  conforme escala  a  ser
definida pelo dirigente da unidade. A jornada poderá ser cumprida entre 7hs e 19hs, a
critério do supervisor.
 
Os servidores que cumprem a carga horária de 07 horas, só terão horas computadas
como Banco de Horas após a 8ª (oitava) hora, o período entre a 7ªhora e a 8ªhora
ficarão registradas no sistema de Ponto Eletrônico como “horas de compensação”, as
quais  servirão  para  abater  eventuais  débitos  no  final  de  cada  mês.  As  horas  de
compensação não compõe o banco de horas e serão expiradas no final de cada mês.

O servidor que cumpre a carga horária de 08 horas, devera fazer o intervalo de no
mínimo 1(uma) hora. Caso o servidor se esquecer de registrar o intervalo, o sistema
descontará, automaticamente 1 (uma) hora da sua jornada trabalhada.
O servidor que cumpre a jornada de 7 horas ininterruptas apenas registrará o horário
de entrada e saída. 

O chefe imediato é o responsável no cadastro da escala de jornada de trabalho de cada
servidor no sistema de Ponto Eletrônico.

OBSERVAÇÃO: Os servidores comprovadamente estudantes, nos termos do art. 59
da Lei nº 10460/88, poderão registrar sua frequência com uma flexibilidade de até 30
(trinta) minutos do horário definido para sua entrada ou saída, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício



Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

do cargo. Para tanto é necessário fazer o requerimento via PROAD e encaminhar para
a Diretoria de Recursos Humanos para análise.

→ SERVIDORES ISENTOS DO REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO

Conforme  o  Decreto  nº  3203/2013,  que  regulamenta  a  jornada  de  trabalho  dos
servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o controle de frequência e o banco
de horas e dá outras providências,  alterado pelo Decreto nº 960/2014 e 128/2018,
dispõem nos artigos 7 º § 3º e 9º  §§§ 6º, 7º e 8º, os cargos e unidades de lotações em
que  os  servidores  não  estarão  sujeitos  ao  controle  de  frequência  pelo  Ponto
Eletrônico.

Os  servidores  isentos  do  registro  de  ponto,  devem assinar  folha  de  frequência  e
encaminhar  mensalmente  via  e-mail  (frequencia@tjgo.jus.br).  O  relatório  de
frequência encaminhado pelas Comarcas e demais Unidades deve conter o nome dos
servidores efetivos, comissionados e à disposição, com suas respectivas ocorrências e
assinados pelo chefe imediato. Nos casos especiais como servidores em férias, plantão
judiciário e licenças, deverá ser informado, além do nome do servidor, o motivo da
ausência e a data. 
As frequências deverão ser enviadas até o dia 05 do mês subsequente.

→ CADASTRO DE AFASTAMENTOS

Os servidores  que  se  encontram afastados  por  motivo  de:  férias,  licença  médica,
licença gala, licença maternidade, licença paternidade, licença prêmio, licença para
aprimoramento,  licença  para  interesse  particular,  licença  luto,  atividades  externas,
outro – especificar; o supervisor deverá cadastrar o afastamento para que não registre
a ocorrência ”Falta”.

→ FECHAMENTO MENSAL

O supervisor de ponto eletrônico tem até o dia 10 do mês subsequente para proceder
com  o  fechamento  do  mês  anterior.  As  ocorrências  dos  servidores  devem  ser
justificadas  e  analisadas  com cautela  pelo  supervisor,  pois,  uma vez  analisadas  e
fechado o mês, o sistema não permite alterações.

→  CADASTRO DE PLANTÕES

De acordo com a Resolução nº 55/2016, os servidores que cumprirem plantão regional
em períodos prolongados de suspensão das atividades Judiciárias poderão compensar
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os  dias  trabalhados.  Os  plantões  que  darão  direito  à  compensação  são:  Recesso
Forense (final de ano), Feriados Prolongados como Carnaval, Semana Santa e outros
que sejam imediatamente anterior ou posterior ao final de semana incluindo o ponto
facultativo. Contudo, é necessário a criação do Banco de Plantão pelo supervisor de
ponto eletrônico, com o cadastro dos dias em que o servidor trabalhou para que assim
possa compensar posteriormente. 

→ À Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor se coloca à disposição para
esclarecer  qualquer  dúvida  pelo  telefone:  (62)  3216-2581,  ou  e-mail:
nucleodepessoal@tjgo.jus.br     

mailto:nucleodepessoal@tjgo.jus.br


 

Legislação Federal - Estágio - Lei 11788, de 25.09.08 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a 
redação do art. 428 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, 
de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da 
Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares 

da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular 

e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas 

pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   



Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso.  

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de 

agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, 

devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas 

gerais de licitação.  

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 

estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  



§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos 

nos incisos deste artigo.   

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização 

de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 

matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas 

instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele 

for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à 

proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional 

do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere 

o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida 

que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de 

estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 

educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  



Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte 

concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta 

Lei.  

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  

Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com 

vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o 

inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  

CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO  

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 

parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  



II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto 

pedagógico do curso e da instituição de ensino.  

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 

avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 

compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando 

se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 

caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência 

Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 

período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação. 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 

estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO  

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do 

educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de 

receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 

correspondente.  



§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 

irregularidade.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente 

legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de 

integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de 

estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 

existentes no estabelecimento do estágio.  

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 

previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser 

arredondado para o número inteiro imediatamente  superior.  

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 

profissional.  

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer 

se ajustada às suas disposições.  

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428.  ……………………………………………………………. 



§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e 

inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação 

técnico-profissional metódica. 

…………………………………………………………….  

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando 

se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

…………………………………………………………….  

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o 

deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha 

concluído o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria.  

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, 

de 24 de agosto de 2001.  

            Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  

 



DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2390/2013.

Dispõe sobre as normas do Programa de Estágio
do Poder Judiciário do Estado de Goiás e sobre
os critérios para lotação dos estagiários.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuições legais, 

considerando o  art. 82, c/c com o art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

considerando a  Lei  nº  11.788,  de  25  de  setembro  de  2008,  que  dispõe  sobre  Estágio  de

Estudantes; 

considerando a  necessidade  de  promover  e  regulamentar  a  admissão  de  estudantes  de  Pós-

Graduação para realizar as atividades de estágio junto às unidades deste Tribunal;

considerando a previsão de dotação orçamentária para custear o pagamento de bolsas de estágio

para estudantes no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, contida na Lei nº 17.967, de 17 de janeiro de 2013 –

Lei Orçamentária Anual (LOA);

considerando os apontamentos advindos do Auto Circunstanciado de Inspeção – Justiça Estadual

de Goiás – Processo nº 0006600-47.2012.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Estágio no Poder Judiciário do Estado de Goiás desenvolver-se-á por meio de Programa

definido neste ato.

Art. 2º Considera-se estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino superior

(graduação e pós-graduação) ou o ensino médio, em instituições oficiais, públicas ou privadas.

§ 1º Estágio obrigatório é o definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para

aprovação e obtenção de diploma.

§ 2º Estágio não obrigatório é o desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária

regular e obrigatória.

§ 3º O estágio é, ainda, classificado em relação ao nível de ensino cursado pelo estudante:

I – nível médio, para curso de ensino médio;

II – nível superior/graduação, para ensino superior de graduação;

III – nível superior/pós-graduação, para ensino superior de pós-graduação.



Art. 3º Fica constituído como objetivo geral do Programa de Estágio proporcionar aos estudantes

o aprendizado de competências  próprias da atividade profissional  e  a  contextualização curricular,  objetivando seu

desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 4º É objetivo específico do Programa proporcionar ao estagiário:

I – complementação educacional;

II – experiência prática;

III – desenvolvimento de competências técnicas específicas da área de formação.

Art. 5º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes

requisitos:

I – matrícula e frequência regular do estudante em curso de educação superior (graduação ou pós-

graduação) ou ensino médio;

II – celebração de termo de compromisso de estágio entre o estudante, a parte concedente do

estágio e a instituição de ensino;

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de

compromisso.

CAPÍTULO II

DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Art. 6º O estágio obrigatório, firmado mediante acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de

Justiça e a Instituição de Ensino, somente será concedido sem ônus para o Poder Judiciário do Estado de Goiás.

§ 1º É requisito para a realização do acordo de cooperação técnica contratação do seguro contra

acidentes pessoais no estágio obrigatório, cuja responsabilidade será da instituição de ensino.

§ 2º A proposta de estágio obrigatório será feita pela instituição de ensino diretamente à Diretoria

de Recursos Humanos.

§ 3º  O Termo de Compromisso será celebrado entre a instituição de ensino, o estudante e  o

Tribunal de Justiça mediante o encaminhamento pela instituição de ensino à Diretoria de Recursos Humanos, dos

seguintes documentos:

a) cópia da carteira de identidade do estudante e do comprovante de inscrição no cadastro de

pessoa física;

b) comprovante de endereço;

c) declaração de matrícula e frequência do estudante expedida pela instituição de ensino;

d) cópia do projeto pedagógico do curso;

e) certidão negativa de antecedentes criminais do estudante;

§ 4º O formulário contendo o modelo do Termo de Compromisso será disponibilizado por meio

da internet no  site do Tribunal de Justiça, nas informações relativas à Diretoria de Recursos Humanos – Divisão de

Estágio.

§  5º  Cabe  ao  responsável  pela  unidade  a  indicação  de  supervisor  de  estágio  obrigatório,

encaminhando a respectiva indicação à Diretoria de Recursos Humanos.



CAPÍTULO III

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Art.  7º No  estágio  não  obrigatório serão  concedidos  ao  estagiário bolsa  auxílio  e  auxílio

transporte, na proporção dos dias efetivamente estagiados.

§ 1º  É assegurado ao estagiário, em cada um dos anos de duração do estágio, um período de

recesso de 30 (trinta) dias que será remunerado conforme o valor mensal recebido pelo estagiário.

§2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos

de estágio ter a duração inferior a 1 (um) ano.

§3º Observadas as disponibilidades financeira e orçamentária, os valores das bolsas serão fixados

por ato da Diretoria-Geral deste Tribunal, sendo diferenciadas para nível médio, graduação e pós-graduação. 

Art. 8º  O estágio será planejado, operacionalizado e acompanhado pela Diretoria de Recursos

Humanos, por meio da Divisão de Desenvolvimento Humano, em articulação com o Agente de Integração e o Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás.

Art. 9º A realização de estágio não obrigatório no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás

dependerá de aprovação em processo seletivo prévio.

Art. 10 A seleção dos candidatos a estágio será feita por meio de provas. 

§1º As  provas  do  processo  seletivo  serão  elaboradas,  aplicadas  e  avaliadas  pelo  Agente  de

Integração de Estágio contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

§2º As provas poderão ser aplicadas à distância, via web.

§3º Além das  provas,  poderão  ser  adotadas,  a  entrevista  e  a  avaliação  prática  como critério

eliminatório. 

§4º Os conteúdos das provas versarão sobre conhecimentos gerais (língua portuguesa, noções de

informática e atualidades) e conhecimentos específicos de cada curso.

§5º Nas comarcas do interior, havendo seleção presencial, caberá ao juiz de direito da comarca

providenciar  local  e  pessoal  responsável  para  aplicação  das  provas,  conforme  regras  definidas  pela  Divisão  de

Desenvolvimento Humano em acordo com a empresa responsável pelo Processo Seletivo.

Art.  11 Serão  admitidos  para  estágio  estudantes  do  curso  de  Direito  a  partir  do  5º  (quinto)

semestre ou 3º (terceiro) ano, e estudantes dos demais cursos de graduação, conforme a compatibilidade das atividades

da área em que o estudante realizará o estágio, não podendo ser inferior ao 3º (terceiro) semestre ou 2º (segundo) ano. 

§1º Nos casos dos cursos de educação profissional técnica (nível médio) e tecnológicos (nível

superior), admitir-se-á para estágio estudantes a partir do 2º (segundo) semestre ou 1º (primeiro) ano. 

§2º Para os estudantes de pós-graduação não haverá data limite para ingresso no estágio. 



CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS QUANTO AO ESTÁGIO

OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO

Art. 12 Cabe ao Poder Judiciário do Estado de Goiás:

I – celebrar Termo de Compromisso com a instituição de ensino e o estudante, zelando por seu

cumprimento;

II  –  ofertar  instalações  que  tenham  condições  de  proporcionar  ao  estudante  atividades  de

aprendizagem social, profissional e cultural;

III – exigir do Agente de Integração de Estágio a contratação, em favor do estagiário, de seguro

contra acidentes pessoais, quanto se tratar de estágio não obrigatório.

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 

Art. 13 São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Humano:

I – elaborar Projeto Anual de Estágio, verificando interesses e necessidades do Poder Judiciário

do Estado de Goiás em admitir estagiários;

II – coordenar e supervisionar o trabalho do Agente de Integração de Estágio e o processo de

seleção do estágio não obrigatório;

III – registrar, organizar e atualizar os dados dos estagiários;

IV – orientar os estagiários sobre aspectos comportamentais e operacionais; 

V – identificar e quantificar as vagas de estágio a serem preenchidas;

VI – receber os estagiários encaminhados pelo agente de integração e providenciar a localização

nas respectivas unidades;

VII – designar servidor para atuar como Supervisor do estágio;

VIII – revisar e homologar todas as etapas da seleção dos estagiários;

IX  – solicitar  ao Agente  de Integração de  Estágio,  quando necessário,  avaliação prática para

seleção de estagiários;

X – homologar os resultados da seleção de estagiários, bem como os recursos interpostos; 

XI – definir o conteúdo programático das provas da seleção de estagiários;

XII – definir a programação curricular dos cursos de capacitação dos estagiários;

XIII – realizar, quando necessário, a capacitação dos supervisores do estágio;

XIV – realizar visitas periódicas ao estagiário e ao supervisor para avaliação das condições do

campo de estágio nas dependências do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

XV – organizar atividades ou eventos, tendo em vista a valorização do estagiário;

XVI – cuidar da distribuição das vagas de estágio junto às unidades administrativas e judiciárias,

estabelecida anualmente pela Presidência;

XVII – fiscalizar o cumprimento das obrigações do Agente de Integração de Estágio estabelecidas

no artigo 17 deste Decreto.



Art.  14 Em cada  unidade  do Poder  Judiciário  do Estado  de  Goiás  haverá  um supervisor  de

estágio, responsável por orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários, simultaneamente.

Parágrafo único. O supervisor do estágio deverá ser um servidor do quadro de pessoal do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no

curso do estágio.

Art. 15 São atribuições do supervisor do estágio:

I  –  orientar  o  estagiário  sobre  aspectos  técnicos,  comportamentais  e  atividades  a  serem

desenvolvidas no estágio;

II  – verificar  se as atividades desenvolvidas no estágio correspondem à área de formação do

estagiário;

III – avaliar o desenvolvimento do estágio;

IV  –  manter  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos  informada  sobre  eventuais  problemas  no

andamento das atividades do estágio;

V – expedir relatórios sobre desvios de conduta do estagiário e encaminhar, via Memorando ou

Ofício, à Coordenação de Estágio, para apuração e medidas cabíveis;

VI – atestar a frequência do estagiário;

VII – abonar, quando julgar devido, as faltas dos estagiários, mesmo que por motivo de doença;

IX – cuidar da instrução do procedimento para o pagamento da bolsa e do auxílio-transporte.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO

Art. 16 Compete ao Agente de Integração de Estágio contratado pelo Tribunal  de Justiça do

Estado de Goiás:

I – realizar processo de seleção de estagiários;

II – encaminhar à Divisão de Desenvolvimento Humano os estagiários classificados na seleção;

III – expedir o Termo de Compromisso de Estágio;

IV – realizar entrevistas e orientações aos estagiários;

V – providenciar a identificação para os estagiários;

VI  –  acompanhar  o  desenvolvimento  e  a  regularidade  dos  estágios  e  da  vida  escolar  dos

estagiários, com a correspondente produção de relatórios semestrais ou quando solicitados pela Diretoria de Recursos

Humanos;

VII  –  organizar  dossiê  individual  dos  estagiários,  para  controle  das  informações  a  eles

relacionadas;

VIII – emitir declaração ou certificado de estágio, ao final de cada contrato;

IX – realizar, quando requisitado, entrevista e avaliação prática dos estagiários; 

X – fazer o controle da frequência mensal dos estagiários; 

XI – confeccionar a folha de pagamento dos estagiários, cuidando de que a bolsa seja pata até o 5º

(quinto) dia útil de cada mês.

XII  –  zelar  pela  manutenção  da  documentação  dos  estagiários,  mantendo  atualizadas  as

informações pessoais, inclusive com a demonstração do seguro pessoal de que trata o art. 12, inc. III.



CAPÍTULO VI

DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO

Art. 17 O estagiário firmará Termo de Compromisso de Estágio, por meio do qual terá ciência de

seus direitos e responsabilidades. 

Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio será firmado com a instituição de ensino

e com a parte concedente do Estágio, representada pelo Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça de Goiás.

Art. 18 A duração do estágio será de 2 (dois) anos consecutivos, sem prorrogação, exceto para o

estagiário portador de deficiência.

Art. 19 A jornada de atividade do estágio será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, distribuídas

em 5 (cinco) horas diárias.

§1º No caso de estudantes portadores de deficiência,  a carga horária será de 20 (vinte horas)

semanais, distribuídas em 4 (quatro) horas diárias. 

§2º Se  a  instituição  de  ensino  adotar  verificações  de  aprendizagem periódicas  ou  finais  nos

períodos  de  avaliação,  a  carga  horária  do  estágio  será  reduzida  à  metade,  para  garantir  o  bom desempenho  do

estudante, devendo o estagiário apresentar calendário oficial de avaliações de sua instituição de ensino.

§3º Admitir-se-á carga horária diferenciada, nos casos em que a matriz curricular da Universidade

ou Conselhos Profissionais inviabilizem que se cumpra a prevista neste artigo.

Art.  20 O  pagamento  da  bolsa  e  do  auxílio-transporte  condiciona-se  à  entrega  mensal  da

frequência, devidamente assinada pelo estagiário e pelo supervisor do estágio.

Art. 21 O recesso deverá ser gozado de 20 de dezembro a 18 de janeiro ou no mês de julho.

§1º Em caso de ser decretado, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, período

de recesso forense para todos os servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, esse período será contado para

efeito de recesso dos estagiários, exceto para aqueles que, por solicitação de seu supervisor, trabalharem no plantão do

recesso. 

§2º O estagiário deverá solicitar à Diretoria de Recursos Humanos, com no mínimo 15 (quinze)

dias de antecedência, o gozo de seu recesso remunerado.

§3º Por motivo de maternidade, a estagiária fará jus, mediante inspeção médica, a uma licença de

180 (cento e oitenta) dias, não podendo, porém, exceder o período de duração do estágio.

Art. 22 São deveres do estagiário: 

I – ser assíduo e pontual;

II – desempenhar as atividades do estágio com responsabilidade, empenho, compromisso e ética;

III – ser educado e prestativo no atendimento ao público;

IV –  zelar  pelo  bom  relacionamento  e  convivência  harmoniosa  no  ambiente  onde  realiza  o

estágio; 

V – trajar-se de maneira adequada ao ambiente onde realiza o estágio; 

VI – participar dos cursos e treinamentos designados pela Divisão de Desenvolvimento Humano; 

VII – portar o crachá de identificação; 

VIII  –  apresentar  prontamente toda documentação requerida pela Coordenação de Estágio ou

Agente de Integração de Estágio;

IX – não manter estágio em outro órgão, ultrapassando, somadas às horas dispendidas no Tribunal



de Justiça de Goiás, o limite de horas definidas pela Lei nº 11.788/08; 

X – obedecer todas as normas e regras definidas no Manual do Estagiário. 

Art. 23 O desligamento do estudante do Programa de Estágio ocorrerá:

I – automaticamente, ao término do contrato;

II – a pedido do estagiário;

III – por interesse da Administração do Tribunal de Justiça de Goiás;

IV  –  em  decorrência  do  descumprimento  de  qualquer  obrigação  assumida  no  Termo  de

Compromisso de Estágio;

V – em decorrência de 2 (duas)  ou mais reprovações em qualquer matéria,  por  semestre,  no

respectivo curso;

VI – pelo não comparecimento à unidade onde se realiza o estágio, sem motivo justificado, por 3

(três) dias consecutivos ou 5 (cinco) dias intercalados, no período de um mês;

VII – pela interrupção ou conclusão do curso na instituição de ensino que firmou o Termo de

Compromisso de Estágio;

VIII – pela não entrega da frequência após decorridos 10 (dez) dias da data estabelecida;

IX – pelo não cumprimento dos deveres definidos no artigo anterior.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IX será feito inicialmente uma Advertência e, constatada

a reincidência, a Rescisão do Contrato de estágio.

Art.  24 Ao  final  do  contrato  o  estagiário  receberá  declaração  ou  certificado  de  estágio,

confeccionado e expedido pelo Agente de Integração, com a assinatura conjunta do Diretor-Geral da Secretaria do

Tribunal de Justiça.

Art. 25 Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho.

Art. 26 É vedado ao servidor do Poder Judiciário do Estado de Goiás participar do Programa de

Estágio quando no desempenho das mesmas atividades ou atividades semelhantes às desenvolvidas enquanto servidor,

quando lotado no mesmo departamento e quando os horários forem incompatíveis.

CAPÍTULO VII

DOS QUANTITATIVOS DE ESTAGIÁRIOS E DOS CRITÉRIOS PARA LOTAÇÃO 

Art.  27 Condicionada  às  disponibilidades  financeiras  e  orçamentárias,  a  distribuição  de

estagiários entre as comarcas do Poder Judiciário do Estado de Goiás seguirá um critério objetivo e único, observando-

se, também, os seguintes dados:

I – quantidade total de servidores;

II – quantidade de processos autuados;

III – quantidade de casos novos;

IV  –  caberá  à  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  do  TJGO,  em  parceria  com  a  Divisão  de

Desenvolvimento Humano, a realização de estudo para distribuição das vagas de estágio entre as comarcas.

Art. 28 No Foro da Comarca de Goiânia a distribuição de estagiários entre as unidades judiciárias

seguirá o mesmo critério estabelecido no art. 24.

Art. 29 Nas demais comarcas caberá ao Diretor do Foro a redistribuição das vagas de estágio

entre as unidades judiciárias.



Art. 30 No Tribunal de Justiça os estagiários serão distribuídos conforme o número de secretarias

e demanda avaliada pela Diretoria de Recursos Humanos.

Art. 31 A cada ano será atualizada pela Diretoria de Recursos Humanos a planilha do quantitativo

de estagiários por comarca, devendo ser implementado, gradualmente, como critério de distribuição de estagiários o

índice de produtividade de cada comarca e unidades judiciárias. 

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos Judiciários

nº 2.790, de 11 de novembro de 2010 e nº 354, de 28 de janeiro de 2011.

Goiânia, 1º de outubro de 2013, 125º da República.

Desembargador Ney Teles de Paula

Presidente



                                       
                                           Diretoria de Recursos Humanos 

                                       Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

FOLHA DE FREQUÊNCIA INDIVIDUAL

REFERENTE AO MÊS/ANO: COMARCA / UNIDADE DE TRABALHO:

NOME: Telefone/Ramal

DIA
MATUTINO VESPERTINO

ENTRADA SAÍDA RUBRICA ENTRADA SAÍDA RUBRICA

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Observações:

      Assinatura e matrícula do chefe
imediato

Data

                  /               /                

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2581 – Fax (62) 3216-2109 –
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Diretoria de Recursos Humanos
                                   Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

À Coordenação de Estágio

SOLICITAÇÃO DE RECESSO REMUNERADO

Eu,___________________________________________,estagiário do Poder

Judiciário, lotado no(a)_____________________________, telefone nº ( )______________

celular nº ( )_____________, solicito recesso remunerado de _____ dias, para o período de

___/___/___ a ___/____/____ referente a ______ meses trabalhados.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO,

Goiânia, ______ de ____________________de ________.

__________________________________

Assinatura do Estagiário

________________________________

Assinatura  e carimbo do Supervisor do Estágio (Chefe imediato)

OBSERVAÇÕES:

– O recesso no Poder Judiciário deverá ser usufruído no período de 20/12 a 20/01, no mês de 

julho ou no último mês de contrato.

–  Havendo recesso forense, o mesmo será contado para efeito de recesso dos estagiários.



Diretoria de Recursos Humanos
Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

À Coordenação de Estágio

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________, 

funcionário do Poder Judiciário de Goiás, declaro, para os devidos fins, que o(a) estagiário(a)

___________________________________________________, lotado 

no(a)__________________, trabalhou ______ dias durante o plantão do recesso forense.

Goiânia, ______ de ____________________de ________.

________________________________

Assinatura do Supervisor do Estágio

(Chefe imediato)



                                                  Diretoria de Recursos Humanos
                           Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

À Coordenação de Estágio

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO

Eu,___________________________________________,  estudante  do  curso

de___________________________________,  estagiário  do  Poder  Judiciário,  lotado

no(a)_____________________________, no horário_______________________, solicito a partir

do dia _____/_____/_____ a rescisão do meu Termo de Compromisso de Estágio com o Tribunal

de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  pelo  seguinte

motivo:_______________________________________.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO,

Goiânia, ______ de ____________________de ________.

__________________________________

Assinatura do Estagiário

_________________________________

Supervisor do Estágio (Chefe imediato)

OBSERVAÇÃO: Se possível, fazer essa solicitação com, no mínimo, 15 dias de antecedência.
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