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ANÁLISE DO TEMPO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 
ATENÇÃO 

 
Para abertura deste processo o servidor já deve contar com 25 anos ininterruptos 

de percepção de adicional por atividade especial em serviço público federal. 
Nome:  

CPF: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Lotação:                                                                  E-mail: 

Cargo: 

Classe: Nível/Padrão: 

Jornada de Trabalho:  20 horas  24 horas  30 horas   40 horas  
 
 
Venho requerer a análise do tempo de serviço prestado em condições especiais, de forma não 

ocasional ou intermitente, nos termos da Orientação Normativa SEGEP/MPOG Nº 16, de 23/12/1013, 

por ter sido amparado pela Súmula Vinculante nº 33, de 09/04/2014, publicada no DOU em 24/04/2014 

ou por Decisão em Mandado de Injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de 

Aposentadoria Especial ou Abono de Permanência com fundamento no art. 57º, da Lei nº 8.213/91. 

 

Para tanto, declaro já contar com 25 anos ininterruptos de percepção de adicional por atividade 

especial. 

 

Estou ciente de que não poderei utilizar tempo exercido em condições especiais que foram convertidos 

em tempos comuns para fins de Aposentadoria Especial ou Abono Permanência. 

 

Data: _____/_____/_____               _____________________________________________ 
                                                                      Assinatura do servidor/da servidora 

 
 

1. Imprimir, preencher e assinar o presente formulário.  
2. Para servidores que ingressaram antes de 11/12/90, anexar cópia autenticada da Carteira 

de Trabalho, onde conste a identificação do/da requerente, o contrato de trabalho e as 
anotações gerais ou a cópia do Contrato de Trabalho. 

3. Em caso de servidores que tenham trabalhado em outro órgão público federal, também, 
anexar: 

a) perfil profissiográfico previdenciário (PPP) ou equivalente, emitido pelo respectivo órgão, ao 
qual esteve vinculado (a) e;  

b) declaração de tempo de atividade especial.  
      4.   Abrir processo e encaminhar via malote, com saída no sistema SIE, para URFC – Unidade de 

Registros Funcionais e Cadastrais. 
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