
Eu, EWERTON DE SOUZA MARANTES, mat. 425.063-2, CPF 001.002.003-00, residente à 

rua do Monumento, nº 333, Graças-Recife, e lotado na 1º Batalhão de Polícia Militar, 

declaro para os devidos fins, que me comprometo a fazer reposição da carga horária 

correspondente aos dias em que estarei ausente como contratado pla Secretaria de 

Defesa Social ministrando aulas no CURSO DE  FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM, no 

período de 25 a 29 de maio, e que NÃO estou em qualquer tipo de afastamento do 

serviço por Licença ou gozo de férias durante o período especificado. Tenho também 

pleno conhecimento da impossibilidade de exercer a referida instrutoria, sob o risco de 

NÃO RECEBIMENTO das horas aula ministradas, caso esteja na inatividade ou em 

processo para inatividade durante o transcorrer das aulas.

Atentar para a marca e slogan 
do governo atual  no topo.

Nome completo com 
letras maiúsculas.

Endereço: O declarane 
poderá optar entre 

residencial ou 
profissional, devendo ser 

o da sua unidade de 
lotação atual.

Nome do curso e da 
disciplina em letras 

maiúsculas para 
facilitar a 

visualização

Informar que não está 
afastado por motivo de 
férias ou licenças nesse 
período de aulas.

Data de autorização da 
chefia imediata do 
declarante. Deve ser 
assinada na mesma data 
do declarante.

Data de assinatura e entrega da 
declaração. Deve ser entregue 
na data da reunião pedagógica, 
ou posteriormente a uma data 
anterior a publicação da portaria 
de designação de docentes.

Assinatura do declarante. Obrigatoriedade do 
carimbo visível sem siglas. Caso não haja 
carimbo, escrever manualmente o cargo, 
nome e matrícula e unidade de lotação por 
extenso.

CPF, separado 
com pontos e 
dígitos

DECLARAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA

Matricula do declarante

Período de 
instruções 

ministradas no 
curso e que o 

instrutor ficará 
fora das 

atividades 
normais da sua 

unidade.
Recife, 25MAI15

Recife, 25MAI15

ACIDES -PE
Cadastro Estadual de Especialistas no conhecimento e no Ensino de Temas Relativos à Defesa Social

Gerência Geral de Articulação Institucional e Comunitária
Gerência de Integração e Capacitação

[Assinatura]

[Assinatura]

Assinatura da chefia/ diretor/ comandante. 
Obrigatoriedade do carimbo visível sem 
siglas. Caso não haja carimbo, escrever 
manualmente o cargo, nome e matrícula e 
unidade de lotação por extenso.

Ciência de que 
não está na 

inatividade ou em 
processo, sob 

pena de não ter o 
lançamento das 

horas aula em 
folha.

SECRETARIA DE 
DEFESA SOCIAL


	Página 1

