
 
Exmo. Sr.   

 C/C      Diretor-Geral da  
Administrador Judiciário   Direcção Geral da Administração da Justiça 
      Avª D. João II, 1.08.01 D/E  

1990-097 Lisboa 
 
 

Assunto: Pedido de Jornada Contínua.  
 
_______________________________________________________________________, com a 
categoria  de ________________________, n.º mecanográfico _________a exercer funções no 
__________________________________________________ vem, por este meio,  requerer a 
V. Exª a fixação de um horário na modalidade de jornada contínua, ao abrigo do disposto no 
artigo 114º da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho de 2014, pelo motivo abaixo indicado: 
 
          Trabalhador progenitor com filhos até à idade de 12 anos ou, independentemente da 
idade, com deficiência ou doença crónica;  
 
          Trabalhador adoptante, nas mesmas condições dos trabalhadores progenitores;  
 
          Trabalhador que, substituindo -se aos progenitores, tenha a seu cargo neto com idade 
inferior a 12 anos; 
 
          Trabalhador, adoptante, tutor ou pessoa a quem foi deferida a confiança judicial ou 
administrativa do menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer 
daqueles ou com progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor; 
 
          Trabalhador estudante; 
 
          No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente 
fundamentadas, o justifiquem.  
 
Para tal, invoca o seguinte: (deve detalhadamente descrever o(s) motivo(s) e juntar documentos comprovativos)  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ . 
 
Assim, se solicita a V. Exª. se digne autorizar-lhe a prestação de trabalho na modalidade de 
jornada contínua, preferencialmente, no seguinte horário, _____ h às _____ h, o qual cumpre 
os requisitos previstos no n.º 3 do art.º 114º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho e permite a 
conciliação da actividade profissional com a vida familiar – corolário do princípio 
constitucional da protecção à família, cuja promoção constitui uma expressa incumbência do 
Estado, tal como dispõe o art.º 59.º n.º 1, al. b), da Constituição da República portuguesa.  
 
_______________, __, de _______________ de _____ 
 
Pede deferimento  

A(O) requerente, 
 

________________________________________ 


