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AFASTAMENTO PARA PRESTAR COLABORAÇÃO  
TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 

 Inicial                                                Prorrogação 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo:                                                                                                                        Classe: Nível/Padrão: 

Jornada de Trabalho:          20 horas   24 horas  25 horas  30 horas   40 horas     

FG ou CD   não          sim, qual?  

Lotação:  Ramal: 

Fone residencial: Celular: E - mail: 

Acumula cargo na UFPR?  não    sim ,qual? Lotação: 
Local e Duração do Afastamento 
Instituição:  _________________________________________________________________________________ 

Cidade/Estado:  _____________________________________________________________________________ 

Afastamento solicitado de ____/____/____ a ____/____/____/____/, lembrando que a previsão legal é, incluindo 

prorrogações, de até 04 (quatro) anos. 

Requerimento 
Solicito Afastamento para prestar Colaboração, conforme disposto no artigo 26-A da Lei nº 11.091/2005.  
Estou ciente que, caso o afastamento venha a ser concedido, deverei aguardar o deferimento do mesmo, em 
exercício na minha unidade de lotação, até a publicação do ato legal autorizativo. 
Declaro que: 

  não estou em estágio probatório. 
  não estou respondendo a Sindicância ou a Processo Administrativo Disciplinar. 
 afastei-me no/do país anteriormente e, após o retorno, já estou atuando na minha unidade de lotação, no 

mínimo, por  período igual ao do referido afastamento. 
 
 
Em: _____/_____/_____                                            ____________________________________________ 
                                                                                                 Assinatura do servidor/servidora 

Parecer da Chefia      Favorável                                                                       Desfavorável 
Estou ciente de que, para este tipo de afastamento, não há previsão legal para substituição/reposição de  
servidor/servidora na Unidade. 
 
Período autorizado para o afastamento: _____/_____/____ a _____/____/_____ 
 
 
Em: ____/____/____,  _________________________________    Em: ____/____/____, ______________________________ 
                                       Assinatura e carimbo da chefia imediata                                           Assinatura e carimbo da Direção  
                                                                                                                                                         do Setor ou Pró-Reitor(a) 
 

ATENÇÃO 
1. Imprimir, preencher e assinar o presente formulário, anexando: 
a) ofício de solicitação do dirigente máximo da entidade de destino, dirigida a (o) Reitor (a) da Instituição de 
origem, contendo a nominação do técnico/da técnica e justificativa; 
b) projeto com finalidades e prazos, objetivamente definidos e assinado pelo Dirigente Máximo da Instituição de 
destino; 
c) portaria de homologação de estágio probatório; 
d) certidão negativa de carga patrimonial. 
2. Abrir o processo na Unidade de lotação, numerando e rubricando todas as folhas. Encaminhar, via malote, com saída no 
SIE, para URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
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