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ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
HORAS EXTRAS 

Nome: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Lotação: Ramal: 

Jornada de Trabalho:  20 horas   25 horas    30 horas    40 horas 

Número de horas acumuladas: 

Número de horas solicitadas: 

Justificativa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Data: ____/____/______                                         ____________________________________________ 
                                                                                                                     Assinatura do servidor/da servidora 
 
Data: ____/____/______                                         ____________________________________________ 
                                                                                                                 Assinatura da chefia imediata 
 
 
Data: ____/____/______                                         ____________________________________________ 
                                                                                                                 Assinatura da Direção do Setor   
                                                                                                          ou Pró-Reitor(a)                                                     
 

ATENÇÃO 
      De acordo com a Orientação Normativa SEGEP n° 03/2015: 

• A prestação de serviço extraordinário está condicionada à ocorrência e comprovação de 
situações excepcionais e temporárias para execução de tarefas de imprescindível necessidade 
para o serviço público, cujo adiamento ou interrupção importe em manifesto prejuízo. 

• A alegação de insuficiência de servidores ou de acúmulo de trabalho não enseja a autorização 
para a realização de serviço extraordinário.  

• Salvo nos casos de emergência ou de calamidade pública, devidamente justificados pela 
autoridade competente, o serviço extraordinário não deverá ser prestado: I - pelo servidor 
submetido à jornada de trabalho reduzida; II - pelo servidor que tenha horário especial; III - pelo 
servidor que cumpra jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e de 30 (trinta) horas semanais; 
IV - pelo servidor que acumule cargos, cuja soma da jornada regular e a do serviço extraordinário 
ultrapasse o total de 60 (sessenta) horas semanais; e V - pelo servidor ocupante de cargo de 
técnico de radiologia.  

• A autorização para pagamento do adicional por serviço extraordinário dependerá da autorização 
prévia e expressa do dirigente de recursos humanos do órgão.  

• Deverá ser respeitado o limite máximo de 02 horas diárias, 44 mensais e 90 anuais.  
1. Preencher e assinar o presente requerimento.  
2. Abrir processo na unidade de lotação. 
3. Anexar os seguintes documentos: 

a) Registro de frequência homologado; 
b) Justificativa do pedido, com indicação precisa da situação excepcional e temporária; 
c) Autorização prévia e expressa do dirigente de recursos humanos do órgão. 
d) Se servidor do HC, anexar relatório do SIAPnet como o número de horas extras 

realizadas no ano 
4. Encaminhar via SEI para DAP/URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
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