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ADICIONAL NOTURNO 
Nome: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Lotação: Ramal: 

Jornada legal de trabalho:  20 horas     24 horas   25 horas     30 horas     40 horas      D.E. 

Ocupa FG ou CD:             não                    sim 

INFORMAÇÃO: Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança e os servidores 
submetidos ao regime de dedicação exclusiva – D.E. não fazem jus à percepção do adicional noturno 
(Nota Informativa nº 8930/2018-MP). 

 

O horário para pagamento do adicional noturno é compreendido entre  às  22 horas  de  um  dia  e  às  
5 horas do  dia  seguinte (Art. 75 da Lei 8.112/90).  
 

A presente solicitação de adicional noturno se refere a: 
 

Data 
Total de 

horas/minutos 
noturnos 

 Data 
Total de 

horas/minutos 
noturnos 

        
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Solicito Adicional Noturno para o mês de _________________/_______, no total de _____ horas e/ou 
_____ minutos. 

Declaro que estou ciente de que o adicional noturno não será concedido em períodos de afastamentos / 
licenças ou férias oficiais. 

 

Data: ____/____/______                                         ____________________________________________ 
                                                                                         Assinatura do servidor/da servidora 

 

Data: ____/____/______                                         ____________________________________________ 
                                                                                        Assinatura e carimbo da chefia imediata 

ATENÇÃO 
Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário. 
Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário específico disponível no 
sistema. 

1. Anexar: 
Técnico administrativo: registro de frequência homologado; 
Docente: relatório de atividades docente (disponível no site da CPPD) ou planilha com oferta de 
Disciplinas (disponível no SIE). 

2. Encaminhar o processo para DAP/UN – Unidade de Normatização. 
Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, encaminhar o processo para HC/SP – 
Serviço de Pessoal do HC. 
O processo deverá ser aberto no final do mês da prestação do serviço ou no início do mês 
subseqüente. 
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