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ABONO PERMANÊNCIA 
 

 

Nome: 
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: Data de nascimento: _____/____/____ 

 

Cargo: 
 

Classe: 
 

Nível/Padrão: 
 

Jornada de Trabalho:  20 horas   25 horas   30 horas   40 horas   D.E. 
 

Lotação: 
 

Telefone: 
 

Endereço: 
 

Nº 
 

Complemento: (apartamento, casa, bloco): 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade: 
 

Estado: 

Telefone residencial: Celular: Email: 

 
Em consonância com o disposto no § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 41, publicada no D.O.U. 
de 31.12.03, declaro que faço a opção pelo abono permanência até a data da publicação da minha 
aposentadoria. 
E, solicito, ainda, que: 

 
 Não sejam considerados os períodos de licença-prêmio não usufruídos, com cômputo em dobro, 

tendo em vista que pretendo usufruí-los oportunamente; 
 

 Que sejam considerados os períodos de licença-prêmio não usufruídos, com cômputo em dobro, 
conforme a necessidade, para fazer jus ao referido abono da maneira mais vantajosa, estando ciente da 
impossibilidade de usufruto futuro dos períodos eventualmente utilizados. (Decisão TCU nº 998/2001- 
Plenário). 

 
 

Curitiba,   _/  _/   
 
 
 

Assinatura do (a) servidor (a) 

ATENÇÃO 
 

1.   Preencher, assinar o presente formulário e a declaração de acumulação de 
cargos/empregos/funções (anexo); 

2.   Abrir processo na Unidade de lotação ou na Central de atendimento/PROGEPE. 
3.   Encaminhar com saída para DAP/DB - Divisão de Benefícios. 
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DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS/EMPREGOS/FUNÇÕES  PARA EFEITO DE 
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 

 
EXERCÍCIO:   

 
 

Nome: 
 

Matrícula UFPR: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

 Servidor técnico administrativo. Qual cargo? 
 
 

 Professor do grupo de magistério superior 
 

 Professor de magistério do ensino básico técnico e tecnológico 

 

Jornada legal de trabalho:  20 horas           25 horas   24 horas   30 horas    40 horas    DE 

 

Lotação: 
 

Ramal: 
 

Exerce cargo em comissão?   Sim   Não 
 

Endereço residencial: Rua 
 

Nº: 
 

Complemento: (apto, casa, bloco) 
 

Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 
Telefone: Celular: E - mail: 

 

QUADRO Nº 1 –  Declaro que não percebo outros rendimentos, oriundos de órgãos público, privado ou decorrente 
 

de atividade autônoma. 
 
 

Data: ____/____/____ Assinatura:    
 

QUADRO Nº 2 - PARA OS QUE PERCEBEM REMUNERAÇÃO POR OUTRO CARGO/EMPREGO PÚBLICO 
 

a) Nome da entidade:    
 

b) Local de lotação (Cidade/UF):   /    
 

(c) Cargo/emprego ou função:   Carga horária semanal:    
 

d) Nível de escolaridade do Cargo/emprego ou função: _________________ Data de ingresso: _____/_____/_____ 
 
e) Área de atuação do Cargo/emprego ou função (Médico/Saúde/Magistério):    

 
 

QUADRO Nº 3 - ATIVIDADE(S) DESENVOLVIDA(S) COMO PARTICULAR OU COMO AUTÔNOMO 
 

a) Nome da empresa:    
 

b) Função:    



 

 
Continuação do formulário Declaração de Acúmulo de Cargos /Empregos/Funções - fls. 02 de 02 

QUADRO Nº 4 - PARA OS QUE PERCEBEM PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
 

a) Nome da entidade:    
 

b) Cargo que deu origem à aposentadoria:   Jornada do cargo:    
 

c) Local de exercício do cargo (Cidade/UF):   /    
 

d) Nível de escolaridade do Cargo em que se deu a aposentadoria: ______ Data da aposentadoria:_____/_____/_____ 
 

e) Área de atuação do Cargo em que se deu a aposentadoria (Médico/Saúde/Magistério):    
 

f) Anexar ato que concedeu a aposentadoria:    

g) Anexar declaração emitida pelo órgão que concedeu o benefício que informe relação dos tempos que foram 

utilizados na referida aposentadoria (INSS ou estatuto do governo municipal, estadual, federal) 
 
 

QUADRO Nº 5 - PARA OS QUE PERCEBEM BENEFÍCIO DE PENSÃO CÍVIL 
 

a) Nome da entidade:        

b)    Tipo e fundamento legal da pensão:       

c) Grau de parentesco com o instituidor da pensão: _______________________ Data de início da concessão do 

benefício: _____/_____/_____ 

d) Comprovante da dependência econômica, apresentado na data do óbito:    
 

h) 

 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, pelas quais assumo 

plena e total responsabilidade,  autorizando  a diligência  acerca  da veracidade  das informações 

prestadas. 
 
 
 
 
 

Data:  /  /    
Assinatura 

 
 
 
 
 ATENÇÃO 
 ANEXAR  CÓPIA  DE  DOCUMENTO  (S)  QUE  COMPROVE  (M)  OS  DADOS 

INFORMADOS NESTE FORMULÁRIO SOBRE ACUMULAÇÃO DE 

CARGOS/EMPREGOS/FUNÇÕES. 
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