
Formato interno 1 

Solicitação da Licença Parental 

Exmo. Sr. 

［Data de solicitação］    /    /    (ano/mês/dia) 

［Solicitante］Departamento 

Nome 

 
Baseada no regulamento (Artigo de No “  “) referente a Licença Parental e Familiar, solicito a Licença 
Parental conforme abaixo. 

1 Situação da criança 
referente à 
solicitação da 
licença 

(1)Nome  

(2)Data de nascimento  

(3)Relação  

(4)Data de adoção, caso a criança seja 
adotada 

   /     /     (ano/mês/dia) 

(5)Data da conclusão do processo, caso a 
criança referida no item (1) acima seja 
adotiva específica na fase de custódia, 
sob responsabilidade do programa de 
pais adotivos ou sob responsabilidade 
de pais substitutos. 

   /     /    (ano/mês/dia) 

2 Situação da 
gestante, caso a 
criança referido no 
item 1 ainda não 
tenha nascido. 

(1) Nome 
(2) Data da previsão do parto 
(3) Relação 

3 Período da licença 
 

A partir de     /    /    até    /   /    (ano/mês/dia) 
(Data prevista para retornar ao serviço    /   /    (ano/mês/dia)) 

4 Situação 
relacionada com a 
solicitação 

(1)Solicitou a licença antes da 
criança completar 1 ano de idade, 
com 1 mês de antecedência? No 
caso de criança maior de 1 ano, 
com 2 semanas de antecedência? 

Sim・Não → Escreva o motivo do atraso 
da solicitação.
〔               〕 

(2)Em relação a criança do item 1, 
alguma vez já revogou a 
solicitação da Licença Parental? 

Sim・Não → Escreva o motivo da nova 
solicitação. 
〔               〕 

(3)Em relação a criança do item 1, 
alguma vez já realizou a 
solicitação da Licença Parental? 
※ Em relação a solicitação de 
Licença com criança maior de 1 
ano de idade, não é necessário 
justificar. 

Sim・Não 
Escreva o motivo da necessidade de 
nova licença. 
〔                  〕 
 

(4)Caso o cônjuge também esteja 
sob licença e pretenda solicitar 
licença baseado no parágrafo “  ”, 
artigo “  ” do Regulamento No “  ”. 

Data de previsão do início da licença do 
cônjuge 
 
    /      /    (ano/mês/dia) 

 

(5)Caso solicite a licença com 
criança maior de 1 ano de idade, 
exceto pelo item (4) acima. 

Escreva o motivo da necessidade da 
licença. 
〔                〕 

 

(6)Caso solicite a licença com 
criança maior de 1 ano de idade, 
e o solicitante não esteja sob de 
Licença Parental. 

O cônjuge está sob licença? Sim・Não 

 


