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EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO  

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: CPF: 

Cargo: Classe: Nível/Padrão: 

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

Lotação: Telefone: 

Endereço residencial:  Nº: 

Complemento (apto, casa, bloco): Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Com respaldo no Art. 34 da Lei 8112/90, a presente solicitação de exoneração do cargo efetivo, 

acima mencionado, é a partir de ____/____/____. 
 

Data: ____/____/____                             ____________________________________________ 
                                                              Assinatura do (a) requerente ou procurador legal 
 
Encaminhe-se o presente processo à PROGEPE para as devidas providências, considerando que 
o requerente não responde a processo disciplinar instaurado nesta instância administrativa (Lei nº 
8.112/90, Art. 172). 
 
Data: ____/____/____                             ____________________________________________ 
                                                                             Assinatura da chefia imediata 

 
Data: ____/____/____                             ____________________________________________ 
                                                                           Assinatura da Direção do Setor/Pró-Reitoria 
 

 
ATENÇÃO 

              O servidor: 
 deverá quitar débitos, porventura existentes, nesta Instituição, antes da abertura do processo. 
 beneficiado com afastamento para estudo ou missão no exterior não terá a concessão da exoneração, antes de 

decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida durante 
o respectivo período (art. 95 § 2º da Lei 8.112/90). 

 que responde a processo disciplinar na Instituição só poderá ser exonerado, a pedido, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade, caso seja indicado a devida aplicação (art. 172 da Lei 8.112/90). 

 receberá os dias trabalhados referentes ao mês da exoneração, no acerto de contas. 
1. Abrir processo na unidade de lotação, anexando: 

• o presente formulário devidamente preenchido e assinado;  
• cópia do RG e do CPF do requerente; 
• freqüência do servidor, referente ao período dos últimos 30 dias anteriores à data da exoneração; 
• certidão negativa de carga patrimonial – (solicitar à Divisão de Patrimônio- Rua Cel. Francisco H. dos 

Santos, 210, Jardim das Américas, telefones 3208-6184/6183/6182/6181. E-mail: patrimonio@ufpr.br; 
• certidão negativa de carga bibliográfica – (solicitar junto ao SIBI – Sistema de Bibliotecas); 
• certidão negativa de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar – (solicitar à Diretoria Disciplinar - 

e-mail spads.gpd@ufpr.br). 
 

2. O processo deve ser encaminhado para a URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais com 30 
(trinta) dias de antecedência à data da exoneração. 
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