
 

Nome Categoria Serviço/Local

Exma Sra. Diretora

a)

b)

c)

e)

As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da repetiva campanhalegal da respetiva 

campanha eleitoral,nos termos da correspondente lei eleitoral

i)

j) As motivadas por isolamento profilático;

k)

l)

m) As dadas por conta do período de férias:                               Ano Seguinte Próprio Ano 

n)

Data  ____/____/20____ O/a funcionário(a)

Reservado aos Serviços de Administração Escolar:

Informação: A falta pode ser considerada ao abrigo de

F – Falecimento familiares 

G – Doença 

L1 – Consultas/exames médicos (próprio) 

L2 – Consultas /exames médicos - familiar 

M1 – Assistência a filhos Data de recepção _____ /_____/20____

M5 – Assistência a outros familiares  

K3 – Formação O/ Funcionário/a

O – Trabalhador estudante

R – Cumprimento de obrigações DESPACHO:

X1 – Motivos não imputáveis 

Z2 – Actividade sindical – Reuniões 

T – por conta do período de férias

Outro ____________________________

dias

horas Data: ____/____/20____

dias

horas

Nº

Para deslocação à escola até 4 horas  e pelo tempo estritamente necessário, justificadas pelo 

responsável da educação do menor, uma vez por trimestre,por cada menor

h)

Doação de sangue e socorrismo

Este mês deu 

Desde inicio do ano civil deu    

(Adelino António Tomé Queirós)

f)

As que por lei sejam como tal consideradas.

Falecimento familiar

Tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico que 

não possam efetuar-se fora do período normal de trabalho  e só pelo tempo estritamente necessário;

As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 

316º
g)

Impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador nomeadamente 

observância de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente 

assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais                                      

d)

Métodos de seleção em procedimento concursal

JUSTIFICATIVO  DE  FALTAS

Comunico a v. Ex.ª que não comparecerei ao serviço no dia _____/______/________, correspondente a 

________ dia / ________ horas, ao abrigo do artigo 134, n.º 2 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alínea:

O Diretor,

Prestação de provas em estabelecimento de ensino 

Assistência inadiável e imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado familiar do trabalhador

Outras situações: 

Pessoal  não docente

Casamento
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