
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP

Coordenação de Atenção a Saúde e Qualidade de Vida

REQUERIMENTO DE DIREITOS 
DA MATERNIDADE - Redima

SIGA Nº:                                                                          SIAPE:

ORGÃO:                                                                           LOTAÇÃO:

NOME DA(O) SERVIDOR(A):

NOME SOCIAL

CARGO:                                                                            CARREIRA

REGIME:    

PREVISÃO DE DATA DO FIM DO AFASTAMENTO LEGAL:

PREVISÃO DE DATA DO FIM DO CONTRATO:

FINALIDADE DO REQUERIMENTO
DOCUMENTO A SER

APRESENTADO 
OBSERVAÇÕES

Licença à gestante. (RJU)
Atestados de saúde ou Certidão de
Nascimento.

Afastamento,  da  servidora  efetiva,  a  partir  do
primeiro  dia  do  nono  mês  de  gestação
(correspondente  ao  período  entre  38  e  42
semanas).

Prorrogação da licença à gestante
(RJU)

Certidão de Nascimento.
Deve ser solicitada até 30 dias após o parto.

Licença maternidade. (RGPS) Atestados de saúde ou Certidão de
Nascimento.

Afastamento,  da  servidora  temporária  ou
ocupante de cargo comissionado, a partir de 28
dias antes do parto.

Licença em caso de natimorto. Atestado de óbito.
Parto de feto, vivo ou morto, a partir  do  quinto
mês de gestação.

Licença  em  caso  de  aborto
espontâneo Atestados de saúde

Expulsão  de  feto  com  menos  de  500  gramas,
vivo  ou  morto,  ou  antes  da  20ª  semana  de
gestação.

Licença adotante.

Termo de guarda, com a indicação de
que a guarda destina-se à adoção, ou
termo  de  adoção  e  certidão  de
nascimento  da  criança  ou  registro
geral.

Prorrogação da licença adotante
(RJU)

Termo de guarda, com a indicação de
que a guarda destina-se à adoção, ou
termo  de  adoção  e  certidão  de
nascimento  da  criança  ou  registro
geral.

Jornada de trabalho para servidora
lactante

Atestados  de  saúde,  certidão  de
nascimento  da  criança  ou  registro
geral.

Hora de descanso destinada a amamentação de
criança  até seis meses de idade,  que poderá
ser parcelada em dois períodos de meia hora.

Observação:

Local/Data: __________________, ______/_______/_______ Assinatura: ______________________________________

*Atestados, relatórios, exames e/ou documentos correlatos de saúde deverão ser entregues em envelope lacrado, classificado como “CONFIDENCIAL”
na parte externa do envelope, identificado-o com nome, matricula, órgão de lotação ou exercício.

Regime Geral de Previdência Social - RGPS ( Lei: 8.745/93 ou 5.452/43)

Não se aplica

Não se aplica

Regime Juridico Único - RJU (Lei 8.112/90)


	REQUERIMENTO DE DIREITOS
	DA MATERNIDADE - Redima

	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 4: Off
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 2: Off
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 3: Off
	34: 
	4: 
	0: 
	0_2: 


	18_4: 
	18_3: 
	18_2: 
	18: 
	18_10: 
	18_8: 
	18_6: 
	18_5: 
	18_9: 
	18_7: 
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_2: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_3: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_5: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_4: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_6: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_8: Off
	Caixa de sele#C3#A7#C3#A3o 1_7: Off
	Caixa de texto 2: 
	Campo num#C3#A9rico 1: 
	Campo num#C3#A9rico 1_2: 
	Campo num#C3#A9rico 1_3: 


