
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
 

DESPACHO SJAM-SECAD

PROCESSO SEI Nº 004745-73.2021.4.01.8002
ASSUNTO: LICENÇA-PATERNIDADE
SERVIDOR: DANTE GARCIA DE ANDRADE NETO

 

Senhora Diretora,
O servidor DANTE GARCIA DE ANDRADE NETO, solicita licença-paternidade, no

período de 02 a 06/09/2021 e prorrogação da referida licença, no período de 07 a 21/09/2021, em virtude
do nascimento de seu filho Ian Viana de Andrade, em 02/09/2021, apresentando para esse fim, certidão
de nascimento e CPF do menor 13941265, declaração que está em efetiva participação solidária no
desenvolvimento integral da criança na primeira infância e  que não exercerá atividade remunerada
durante o período da licença e que seu filho será mantido sob seus cuidados 13926498, bem como,
certificado de participação no curso de  orientação  sobre paternidade responsável "Pai Presente: Cuidado
e Compromisso" 13941275.

Após a análise dos documentos, informamos que o servidor tem direito a 05 dias de
licença-paternidade, no período de 02 a 06/09/2021 e 15 dias de prorrogação da referida licença, no
período de 07 a 21/09/2021, nos termos dos artigos 208 da Lei nº 8.112/90, Resoluções nº 02/2008-CJF e
700/2021-CJF c/c Resoluções nº  25/2016-TRF1, 33/2016-TRF1,  55/2017-TRF1 e 11409435/2020-TRF1.

É a informação.
À consideração superior.

                                        Aurora Bezerra de Araújo
                                       Supervisora SELEP/NUCRE

De acordo com as informações da SELEP.
À consideração superior.
Atenciosamente,

                                      Aldecinora Siqueira da Silva
                                       Diretora do NUCRE/SJAM

                               

Com fulcro na delegação de competências objeto da Portaria/DIREF nº 10332813/2020,
DEFIRO ao servidor DANTE GARCIA DE ANDRADE NETO, licença-paternidade, no período de 02
a 06/09/2021, prorrogação da referida licença, no período de 07 a 21/09/2021.

Ao NUCRE/SECAP  para os registros pertinentes.
                                          Edson Souza e Silva
                                    Diretor da SECAD/SJAM
 

Documento assinado eletronicamente por Aurora Bezerra de Araujo, Supervisor(a) de Seção, em
09/09/2021, às 12:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Edson Souza e Silva, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 09/09/2021, às 15:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Aldecinora Siqueira da Silva, Diretor(a) de Núcleo, em
09/09/2021, às 19:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13943808 e o código CRC 57A860F4.
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