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AUSÊNCIA HORÁRIO REPOSIÇÃO HORÁRIO

      /       / às        /       / às

      /       / às        /       / às

      /       / às        /       / às

2 - As reposições da troca deverão ocorrer o mais rápido possível limitando-se a 30 dias após a sua realização.

___/___/___, ______________________ ___/___/___, ___________________

         Assinatura do(a) Solicitante          Assinatura do(a) Substituto

___/___/___,__________________________

Deferimento Coordenação

ATENCÃO

1 - As trocas não poderão exceder a 3 plantões no período de apuração, sendo este de 21 à 20 do mês subsequente.

3 - As solicitações de troca deverão ser fotografadas e encaminhadas à sua Coordenação po meio do whatsapp para 

deferimento.

4 - A troca somente é permitida entre dois profissionais.

Estamos cientes das responsabilidades e que a solicitação de troca de plantão não poderá interferir no 

bom funcionamento da assistência no CONSURGE, estando assim de acordo com a substituição.

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

FORMULÁRIO - TROCA DE PLANTÃO

Eu, ____________________________________________________________________, empregado 

público(a) do CONSURGE - base _____________________________na função de 

_______________________, solicito à minha Coordenação a troca de meu plantão conforme informações 

abaixo descritas:

SEREI SUBSTITUÍDO POR

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Neste informativo estão informações e orientações importantes sobre os 
procedimentos que devem ser adotados sobre as trocas de plantão, a fim de minimizar as 
dúvidas. 
 
 
 

1 - As solicitações de troca de plantão deverão 

ser formalizadas seguindo os seguintes 

procedimentos: 

a) Preencher na totalidade das informações 

solicitadas o formulário de “Troca de Plantão” 

impresso e disponibilizado na base de lotação do 

empregado público para formalização.  

b) Envie o formulário de “Troca de Plantão” por 

WhatsApp para o seu superior imediato e 

encaminhe o original junto a folha de ponto.  

c) Para formalizar as trocas, o empregado 

público deverá preencher o formulário “Troca 

de Plantão”, conforme a seguir: 

 É impreterível o preenchimento de todos os campos do formulário; 

 O solicitante da troca deverá preencher o seu nome, o dia que irá se ausentar do plantão e seu horário 

previsto na escala de trabalho; 

 É imprescindível que seja preenchido no formulário o nome do profissional da mesma função que irá 

substituí-lo, o dia e o horário em que ocorrerá a reposição do plantão; 

 Aguarde pela aprovação/anuência de seu superior imediato para que se oficialize a troca de plantão. 

 

 

a) As trocas não poderão exceder a 3 plantões no período de apuração, sendo este de 21 a 20 do mês subsequente; 

b) Formalização de troca posterior a realização do plantão, será considerada como falta injustificada; 

c) A troca somente é permitida entre dois profissionais da mesma função, não podendo o substituto solicitar a um 

terceiro profissional o cumprimento do plantão assumido. 

d) É vedado ao empregado público efetuar o pagamento direto a profissional que o tenha substituído, eis 

que todas as eventuais trocas de plantões têm que ser formalizadas perante o Consórcio. A ocorrência 

deste fato configurará danos ao erário e consequentemente justa causa do empregado público. 

 

 

PREZADO(A) EMPREGADO(A) PÚBLICO(A),  

 

 

 

 

 

 

 

PERMANECENDO AS DÚVIDAS, CONTATE O RH DO CONSURGE   (33) 3203-8863 /rh@consurge.saude.mg.gov.br 
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PROCEDIMENTOS PARA A TROCA DE PLANTÃO 

AUSÊNCIA HORÁRIO REPOSIÇÃO HORÁRIO

      /       / às        /       / às

      /       / às        /       / às

      /       / às        /       / às

2 - As reposições da troca deverão ocorrer o mais rápido possível limitando-se a 30 dias após a sua realização.

___/___/___, ______________________ ___/___/___, ___________________

         Assinatura do(a) Solicitante          Assinatura do(a) Substituto

___/___/___,__________________________

Deferimento Coordenação

ATENCÃO

1 - As trocas não poderão exceder a 3 plantões no período de apuração, sendo este de 21 à 20 do mês subsequente.

3 - As solicitações de troca deverão ser fotografadas e encaminhadas à sua Coordenação po meio do whatsapp para 

deferimento.

4 - A troca somente é permitida entre dois profissionais.

Estamos cientes das responsabilidades e que a solicitação de troca de plantão não poderá interferir no 

bom funcionamento da assistência no CONSURGE, estando assim de acordo com a substituição.

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

FORMULÁRIO - TROCA DE PLANTÃO

Eu, ____________________________________________________________________, empregado 

público(a) do CONSURGE - base _____________________________na função de 

_______________________, solicito à minha Coordenação a troca de meu plantão conforme informações 

abaixo descritas:

SEREI SUBSTITUÍDO POR

REGRAS PARA A TROCA DE PLANTÃO 
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