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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
SERVIDORES RECÉM INGRESSOS 

Nome:  
Matrícula UFPR: 
 

Matrícula SIAPE: 
 

Cargo: 

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

É servidor de outro órgão público?   Sim      Não 

Nome do órgão:  Telefone: 

Recebe benefício da mesma espécie no referido órgão?  Sim      Não  
 
Termo de Opção: 
 

 Opto por receber o auxílio-alimentação pela UFPR, em conformidade com o Decreto nº. 3.887/2001, por 

não usufruir, de idêntico benefício em outro Órgão Público, Cargo ou Emprego na forma da Constituição, 

comprometendo-me a utilizá-lo conforme explicita a legislação.  

 Opto por não receber o auxílio-alimentação pela UFPR, em conformidade com o Decreto nº. 3.887/2001, 

por usufruir, de idêntico benefício em outro Órgão Público, Cargo ou Emprego na forma da Constituição. 

Responsabilizo-me pelas informações aqui registradas e tenho ciência de que a inveracidade das mesmas 

constitui falta grave, passível de punição nos termos da lei específica, inclusive com a suspensão do benefício. 

 
Data: _____/_____/_____                         ___________________________________________ 

                           Assinatura do servidor/da servidora 
 

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. 

• O auxílio alimentação será concedido ao servidor/a servidora com base na carga horária cumprida 
mensalmente e na proporção dos dias trabalhados; 

• O benefício será pago em conformidade com o valor fixado para cada unidade da federação; 
• O(a) servidor(a) que acumular, licitamente, dois cargos, fará jus à percepção de um único benefício, 

mediante opção – caso queira optar por receber pela UFPR, deverá trazer declaração do outro 
órgão, atestando a exclusão ou o não recebimento do Auxílio Alimentação ou benefício 
semelhante. 

• De acordo com o Ofício Circular nº03/SRH/MP/2002, o pagamento relativo ao auxílio alimentação não 
gerará passivo, nem retroagirá aos exercícios anteriores. 

1) Encaminhar o processo para DAP/UCP – Unidade de Controle e Implantação de Pagamentos. 
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