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AUXÍLIO TRANSPORTE 
 INCLUIR                                  ALTERAR                                 CANCELAR 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Classe Nível/Padrão: 

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

Lotação: Ramal: 

Endereço residencial:  Nº: 

Complemento (apto, casa, bloco): Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 
Telefone: Celular: 
E-mail: 

Endereço do local de trabalho: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Ônibus utilizado:      urbano                metropolitano                intermunicipal 

Quantidade de passagens utilizada diariamente:               02                     04 

Valor unitário da passagem:               R$ _______________              R$_______________ 
 
Empresa:____________________________________    Linha:____________________________ 

Empresa:____________________________________    Linha:____________________________ 

Empresa:____________________________________    Linha:____________________________ 

Empresa:____________________________________    Linha:____________________________ 

Estou ciente de que o uso indevido do benefício e a inveracidade das informações prestadas 
constituem falta grave, passível de punição nos termos da lei específica.  
Nestes termos, peço deferimento. 
 
 
Data: _____/_____/_____                               _________________________________ 
                                                                             Assinatura do servidor/da servidora                             
 
Data: _____/_____/_____                               _________________________________ 
                                                                               Ciência da chefia imediata  

ATENÇÃO 
• de acordo com o Decreto nº 2880/98, o servidor não tem direito ao auxílio transporte intra- jornada 

(horário de almoço); 
• o pagamento retroativo será referente à data do protocolo;  
• será descontado 6% com base no valor do vencimento básico, proporcional a 22 (vinte e dois) dias; 
• em caso de passagens intermunicipais, o servidor deverá apresentar os bilhetes utilizados até o dia 

10 do mês subseqüente; 
• sempre que houver alteração de endereço residencial, o servidor deverá realizar nova solicitação de 

auxílio transporte e proceder a abertura de processo, além de proceder a atualização de endereço 
junto à URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário. 

Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário disponível no sistema. 
1. Anexar comprovante de residência atualizado e que esteja no nome do servidor. 
2. Encaminhar o processo para DAP/UCP – Unidade de Controle e Implantação de Pagamento. 
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