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QUADRO DE COMPATIBILIDADE ENTRE CARGAS

NOME: _______________________________________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO: ____________________________________________________ 

Na acumulação lícita de cargos, observa-se a compatibilidade de horários, o tempo destinado à locomoção entre os locais de trabalho, o inte
interjornadas destinados ao descanso (onze horas), bem como o repouso semanal remunerado (1 dia) (Nota Informativa 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   
___ : ___ ÀS ___ : ___   

 

São Luís/MA, _ _ /         / _   ___          Assinatura do Servidor:   _________________________
    
 
Assinatura da Chefia do vínculo _____UFMA______ : __________________________________________________

Assinatura da Chefia do vínculo ________________ : __________________________________________________

Assinatura da Chefia do vínculo ________________ : __________________________________________________

QUADRO DE COMPATIBILIDADE ENTRE CARGAS-HORÁRIAS DOS RESPECTIVOS VÍNCULOS LABORAIS
 

: _______________________________________________________________________________ MATRÍCULA SIAPE Nº: ________________________

: ____________________________________________________ LOTAÇÃO/UNID. EXER.: _________________________________________

se a compatibilidade de horários, o tempo destinado à locomoção entre os locais de trabalho, o intervalo intrajornadas destinado às refeições (min. 1 hora) e 
interjornadas destinados ao descanso (onze horas), bem como o repouso semanal remunerado (1 dia) (Nota Informativa CGNOR/DENOP/SRH/MP Nº 401/2011)

(PREENCHER COM TODOS OS VÍNCULOS FUNCIONAIS) 
 

PERÍODO MATUTINO 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

   

   

   

   

   

 

PERÍODO VESPERTINO 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

   

   

   

   

   

 

PERÍODO NOTURNO 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

   

   

   

   

   

_________________________  _________________ 

: __________________________________________________ 

_______ : __________________________________________________ 

Assinatura da Chefia do vínculo ________________ : __________________________________________________ 

HORÁRIAS DOS RESPECTIVOS VÍNCULOS LABORAIS 

________________________ 

_________________________________________ 

rvalo intrajornadas destinado às refeições (min. 1 hora) e 
Nº 401/2011). 

SÁBADO DOMINGO 

  

  

  

  

  

SÁBADO DOMINGO 

  

  

  

  

  

SÁBADO DOMINGO 

  

  

  

  

  


