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AVERBAÇÂO OU DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Classe: Nível/Padrão: 

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

Lotação: Ramal: 

Endereço residencial: Rua  Nº: 

Complemento (apto, casa, bloco): Bairro: 

CEP: Cidade: Estado: 
Telefone: 
 

Celular: 
 

E-mail: 
 

 Averbação 
Declaro que o (s) período (s) da (s) certidão (ões) ou certificado (s), em anexo, é (são) exclusivo (s) 
para averbação na UFPR e que não utilizarei este (s) período (s) em outro órgão. 

 
Informações adicionais:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 Desaverbação 
        Solicito a desaverbação de tempo de serviço no período de ____/____/____ a ____/____/_____. 

 
Informações adicionais:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Curitiba, _____/_____/_____. 

                                                         _____________________________________________ 
                                                                             Assinatura do/da requerente 

ATENÇÃO 
 

1) Preencher e assinar o presente formulário. 
2) Digitalizar: 

• Via original da certidão de tempo de serviço, expedida pelo INSS quando for atividade privada ou autônoma, 
onde conste a apuração do tempo de serviço em anos, meses e dias; 

• Via original de certidão, expedida por órgão público federal, estadual ou municipal, quando for atividade 
pública, onde conste a apuração do tempo de serviço em anos, meses e dias; 

• Cópia do certificado de reservista, no caso de serviço militar obrigatório, com a devida informação que 
mencione o início e o término do serviço; 

• Caso o documento não especifique o tempo de serviço prestado, anexar cópia da certidão, emitida pelo órgão, 
no qual o servidor prestou o serviço militar.      

Importante: além de digitalizar os documentos acima, é OBRIGATÓRIO que o/a requerente entregue a via 
original na Unidade de Normatização/PROGEPE. 

3) Abrir processo e encaminhar para URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
 

Não será averbado o tempo de serviço prestado gratuitamente. 
Rua Dr. Faivre, 590, 5º andar, CEP 80060 – 140 Curitiba – Paraná - Fone: 3360 4543 
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