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HORÁRIO ESPECIAL 

PARA SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA OU COM DOENÇA FALCIFORME OU 

QUE TENHA CÔNJUGE OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA OU COM DO-

ENÇA FALCIFORME 

 

 

Sou servidor com deficiência e quero pedir horário especial / redução de carga 

horária. Como devo proceder? 

 

O horário especial é para o comparecimento do servidor à atendimento es-

pecializado.  

Faz-se necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial 

que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico for-

necido pela instituição que estiver prestando o atendimento.  

 

O pedido de horário especial para servidor com deficiência deve ser feito 

conforme orientações da SUBSAUDE abaixo especificadas: 

✓ Iniciar processo específico - SUBSAUDE: Horário especial (servidor portador de 

deficiência); 

✓ O processo DEVE ser iniciado e encaminhado em nível SIGILOSO com a conces-

são de credencial de acesso para: SEEC/SUBSAUDE/DIPEM/GEPROC e matrícula nº 

213.632-5 - DICAF; 

✓ Anexar comprovantes de atendimento para tratamentos em saúde e laudo médico. 

 

 

Sou servidor e quero pedir horário especial / redução de carga horária para 

acompanhar dependente com deficiência. Como devo proceder? 

 

O horário especial é para o acompanhamento de dependente do servidor à 

atendimento especializado.  

Faz-se necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à 

pessoa com deficiência que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, medi-

ante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento.  
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O pedido de horário especial para servidor acompanhar dependente com 

deficiência deve ser feito conforme orientações da SUBSAUDE abaixo especificadas: 

✓ Iniciar processo específico - SUBSAUDE: Horário especial (servidor com depen-

dente de deficiência); 

✓ O processo DEVE ser iniciado e encaminhado em nível SIGILOSO com a conces-

são de credencial de acesso para: SEEC/SUBSAUDE/DIPEM/GEPROC e matrícula nº 

213.632-5 - DICAF; 

✓ Anexar comprovantes de atendimento para tratamentos em saúde e laudo médico; 

✓ - Obrigatório anexar comprovante de parentesco ou dependência. 


