Anexo II do Decreto no 1.306/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Recebido: ___/___/2012

Rubrica Responsável

PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 2011
“Requerimento de Recurso”
Ilustríssimo Sr. Secretário Municipal de Governo,
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
o
Competências e Habilidades de 2011, nos termos do Decreto n 1.306, de 21 de dezembro
de 2011, abaixo arrolados:
REQUISITO(S)
RECORRIDO(S)

DESCRIÇÃO
(Conforme respectivos incisos do art. 3º, do Decreto nº 1.306/2011)



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 01.10.2010 a 30.09.2011;



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 01.10.2008 a
30.09.2011;



V. não ter apresentado falta injustificada ao serviço nos últimos três anos,
qual seja, no período compreendido entre 01.10.2008 a 30.09.2011;



VI. ter alcançado pontuação igual ou superior à mínima no sistema de
avaliação funcional nas últimas duas avaliações, de que tenha participado o
servidor;



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



VIII. ter preenchido os requisitos específicos da função em que ocorrerá a
promoção, conforme disposto no Anexo I, do Decreto 1.306/2011.

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 201_.
______________________________
Telefones para contato

___________________________________
Assinatura do (a) servidor (a)
23

