Anexo II do Decreto no 500/2011
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Recebido: ___/___/2011

Rubrica Responsavel

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 2011
REQUERIMENTO DE RECURSO
FORMULÁRIO REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 500/2011
Excelentíssimo Sr. Secretário de Gestão Pública ou Titular da Administração Autárquica,
NOME:

____________________________________________________________________________________________________

MATRÍCULA:

DATA DE ADMISSÃO: ______/_______/_________

___________________________

CARGO/FUNÇÃO:

__________________________________________________________________________________________

REFERÊNCIA / NÍVEL:

_____/_____/_____

Requer o recebimento e consequente análise das razões de RECURSO, que seguem em anexo,
em face do não preenchimento dos requisitos da Promoção por Merecimento de 2011, nos termos do
Decreto no 500, de 24 de maio de 2011, abaixo arrolados:
REQUISITO(S)
RECORRIDO(S)




DESCRIÇÃO
(Conforme respectivos incisos do art. 2º, do Decreto nº 500/2011)
I. ter cumprido o estágio probatório;
II. estar, há no mínimo um ano, em pleno exercício das funções respectivas do cargo, ou
seja, no período de 01.06.2010 a 31.05.2011;



III. possuir o nível de escolaridade básico exigido para o cargo;



IV. não ter usufruído licença ou afastamento, com ou sem remuneração, por período
superior a trezentos e sessenta e cinco dias, consecutivos ou não, nos últimos três anos, ou
seja, no período de 01.06.2008 a 31.05.2011;



V. não ter apresentado falta injustificada ao serviço nos últimos três anos, qual seja, no
período compreendido entre 01.06.2008 a 31.05.2011;



VI. não ter atingido o último nível da referência em que estiver posicionado;



VIII não ter usufruído licença ou afastamento, com ou sem remuneração, que nos anos de
avaliação, qual seja 01.01.2009 a 31.12.2010, tenham somado mais de cento e oitenta
dias, consecutivos ou não;



IX. estar posicionado nos níveis da tabela de vencimentos do respectivo cargo, constantes
no Anexo IV da Lei no 9.337/2004.

Para tanto, expõe e FUNDAMENTA o que segue adiante demonstrado conforme o seguinte ANEXO:
. Petição

.Fundamentação manuscrita

.NÃO apresentado

.Outros

Nestes termos,
Pede Deferimento.
Londrina, _____ de _______________ de 2011.

______________________________
Telefones para contato

___________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)

Obs.: ATENÇÃO PREZADO (A) SERVIDOR(A), O PRESENTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER
PROTOCOLIZADO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR.
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