IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans, travesti
ou transexual, tendo em vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018):
_______________________________________________________________________
Nome civil: ______________________________________________________________
Matrícula n°: ______________________ CPF: __________________________________
Ocupante de cargo de provimento efetivo Servidor(a)
no Poder Judiciário do Estado de Goiás?
Judiciário?
[___] Sim
[___] Não
[___] Sim
Exerce cargo em comissão (DAE)?
[___] Sim
[___] Não

à

disposição

deste

Poder

[___] Não

Exerce função por encargo de confiança
(FEC)?
[___] Sim
[___] Não

Lotação: ________________________________________________________________
Telefone(s) de contato com DDD: ____________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Solicito a concessão de gratificação de nível superior¹ a razão de ________
(20% ou 25%) sobre o vencimento, tendo em vista a conclusão do curso de
_______________________________________________________________________.

1) CONSIDERAÇÕES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
A gratificação de nível superior é assegurada aos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo e em comissão (27, caput, da Lei n° 16.893/2010, preservado pela Lei nº
17.663/2012), bem como àqueles cedidos ao Poder Judiciário do Estado de Goiás para o
exercício de função por encargo de confiança (art. 6º da Lei n° 21.237/2022).
O percentual poderá ser de 20% ou de 25% sobre o vencimento, dependendo do
curso (arts. 27, caput e 28, I e II, da Lei n° 16.893/2010, preservados pela Lei nº
17.663/2012 e Decretos Judiciários n° 2.342/2010 e n° 2.597/2010).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTRUIR O REQUERIMENTO:
- diploma (quando expedido em formato físico, deverá ser apresentado através de
fotocópia autenticada ou conferida com o original, à luz do art. 3°, II, da Lei n°
13.726/2018 e do art. 22, § 3°, da Lei n° 13.800/2018);
- sendo servidor(a) cedido(a) ao Poder Judiciário do Estado de Goiás para
exercício de função por encargo de confiança, é necessário anexar declaração oriunda
do órgão de origem no sentido de que não aufere vantagem de idêntica natureza.
_______________________________, _______ de _____________________ de __________.

___________________________________________________________________

Assinatura do(a) requerente

