
Pró-Reitoria de Administração 
Coordenação de Saúde e Bem Estar 

Divisão de Perícia e Vigilância à Saúde 
 

Prezada Servidora, 

Nós, da Coordenação de Saúde e Bem Estar, temos o prazer de 

parabenizá-la por esse momento tão singular e importante em sua 

vida. 

Pensando em proporcionar-lhe maiores esclarecimentos acerca da 

concessão de licença à gestante, viemos, por meio deste 

documento, prestar algumas informações: 

 Segundo o Art. 207 da Lei n. 8.112/1990, a servidora goza de 

plenos direitos para concessão da Licença à gestante, sendo esta 

concedida com o objetivo de promover a proteção à gestação, 

recuperação pós-parto, amamentação e favorecer a relação do 

binômio mãe-filho; 

 A Licença à gestante pode ser concedida pela perícia singular em 

saúde, a partir do nono mês de gestação, que corresponde a 36 

semanas, contadas a partir da data da última menstruação, salvo 

antecipação por prescrição médica;  

 A licença também poderá ser concedida administrativamente, na 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP/Unilab, quando tiver 

seu início na data do parto, comprovada pelo registro de 

nascimento, sem que seja necessária a avaliação médico pericial. 

 A duração do afastamento prevista é de 120 dias consecutivos; 

 

ATENÇÃO: A prorrogação da Licença à gestante por mais 60 dias 

será concedida administrativamente, desde que requerida pela 

servidora ATÉ O FINAL DE 30 DIAS, a contar do dia do parto 

(parágrafo 1, do artigo 2, do Decreto nº 6.690/2008)!! 
 

Para marcação de perícia singular, os servidores da UNILAB deverão 

agendar a perícia médica na Divisão de Perícia e Assistência ao 

Servidor e Estudante (DIPASE) da UFC, mediante preenchimento de 

formulário de solicitação de perícia (www.unilab.edu.br/área do 

servidor/ saúde e bem-estar).  

Endereço: Av. da Universidade, 2536 - Fortaleza - Ceará  

Fone: (85) 3366 7779/ 7780 

Atenciosamente, 

Divisão de Perícia e Vigilância à Saúde – COSBEM 

 (85) 3332-1129 

Fique Sabendo: 

O acompanhamento da 

gestação pelos 

profissionais de saúde é 

feito por meio da 

contagem das semanas de 

gestação, iniciadas a partir 

da data da última 

menstruação (DUM). 

Exemplo:  

Se minha última 

menstruação ocorreu no 

dia 30 de dezembro de 

2012: 

No dia 08 de setembro de 

2013, estarei completando 

36 semanas. E assim, 

minha Licença já poderá 

ser concedida, salvo não 

ocorrendo antecipação por 

prescrição médica. 

Por isso, fique de olho no 

seu Cartão de Pré-Natal 

para acompanhar a 

quantidade de semanas de 

gestação e, assim, poder 

dar entrada no seu direito 

de Licença à gestante, por 

meio da perícia singular 

em saúde. 

 

http://www.unilab.edu.br/área

