
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL 

REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA DO  
PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, 

FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

SERVIDOR COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS 

01 – NOME CIVIL :        02 – MASP/MATRÍCULA: 

      
NOME SOCIAL:       

03 - NÚMERO DO PROTOCOLO DO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS: 

      

04 – PEDIDO: 

O requerente acima identificado requer a concessão do benefício previsto no art. 19 do Decreto 45.841, de 26 de dezembro de 2011, para 

TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA do processo acima identificado, por possuir idade igual ou superior a 60 anos. 

Neste ato autoriza o servidor da unidade de recursos humanos ou unidade equivalente a consultar em seus registros funcionais e anexar 

ao processo de acumulação de cargos, informação comprobatória da idade. Declara estar ciente de que, não sendo localizado em seus 

registros funcionais cópia de documento de identificação ou dados para aferir a idade, esta obrigado a apresentar cópia do documento de 

identificação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento de prioridade na tramitação do processo de acumulação de cargos. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

_________________________________      _______ / _______ / ___________     ____________________________________________________ 

                     LOCAL                                                           DATA                                                     ASSINATURA DO REQUERENTE 

 PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS OU EQUIVALENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE DE LOTAÇÃO  

05 – RESPONSÁVEL POR RECEBER, ANEXAR E CONFERIR O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: 

 Declaro ter verificado nos assentos funcionais e/ou SISAP que o requerente possui idade igual ou superior a 60 anos, conforme 

informação anexa. 

 Declaro ter recebido, conferido e anexado a este formulário, o documento de identificação do requerente, por não haver nos seus 

assentos funcionais e/ou SISAP, informação sobre sua idade. 

 Declaro que o requerente não apresentou no prazo de 5 (cinco) dias documento de identificação para comprovação da sua idade. 

 

_______________________________        _______ / _______ / ___________        ____________________________________________________ 

                        LOCAL                                                     DATA                                             ASSINATURA E MASP DO SERVIDOR DA UNIDADE 

06 – DECISÃO: 

 PEDIDO DEFERIDO – Após conferência da(s) informação(ões) e/ou documento(s), anexo(s) a este formulário DEFIRO o pedido de 

tramitação prioritária do processo de acumulação de cargos do requerente, por comprovar possui idade igual ou superior a 60 anos de 
idade.  

 PEDIDO INDEFERIDO – Após conferência da(s) informação(ões) e/ou do(s) documento(s), anexo(s) a este formulário INDEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do processo de acumulação de cargos da requerente, por não ser(em) suficiente(s) para comprovar idade 
igual ou superior a 60 anos de idade do requerente.  

 PEDIDO INDEFERIDO – Por não haver nos registros funcionais e/ou SISAP dados para identificação da idade do requerente e por 
não ter comprovado com documento de identificação sua idade INDEFIRO o pedido de tramitação prioritária do processo de acumulação 

de cargos do requerente. 

 

_______________________________           _______ / _______ / ___________        ___________________________________________________ 

                        LOCAL                                                       DATA                                                  ASSINATURA E MASP DO DIRETOR 

07 – CIENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AO SERVIDOR: 

  Declaro que nesta data cientifiquei o servidor da decisão de DEFERIMENTO do seu pedido de tramitação prioritária por meio de 

                                . 

  Declaro que nesta data cientifiquei o servidor do INDEFERIMENTO do seu pedido de tramitação prioritária por meio de     

                                e da possibilidade de renová-lo em qualquer fase do processo.   

 

_______________________________        _______ / _______ / ___________        ____________________________________________________ 

                        LOCAL                                                     DATA                                             ASSINATURA E MASP DO SERVIDOR DA UNIDADE 

 


