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 LICENÇA INCENTIVADA SEM REMUNERAÇÃO 
(Prazo de adesão: até 31 de dezembro de 2018) 

 
 Inicial                                               Prorrogação       

Nome: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Lotação: Ramal: 

Telefone: Celular: E - mail: 

Ocupa CD ou FG?      Não           Sim, qual? 

Requer a concessão de licença incentivada sem remuneração, de acordo com o contido na Medida Provisória nº 

792, de 26 de julho de 2017 e na Portaria nº 291, de 12 de setembro de 2017, durante o período de _____/_____/_____ 

a ______/______/______ (o período deverá ser de 03 anos consecutivos, vedada a sua interrupção). 
 
• Fico ciente de que a licença, somente, será concedida mediante a quitação de débitos, porventura existentes, junto à 

UFPR.  
• Declaro que não estou em estágio probatório. 
• Declaro que não possuo férias, licença ou afastamento concomitante com o período da licença. 
• Declaro que não estou respondendo a Sindicância ou a Processo Administrativo Disciplinar. 
• Declaro que deverei permanecer em efetivo exercício até ato autorizativo. 
• Declaro que estou ciente de que durante a licença incentivada sem remuneração não poderei: I - exercer cargo ou 

função de confiança; II - ocupar emprego em comissão em empresas públicas ou sociedades de economia mista 
controladas pela União; ou III - ser contratado temporariamente no âmbito da administração pública federal, a 
qualquer título. 

 
Data: _____/_____/_____                                        _______________________________________ 
                                                                                                 Assinatura do servidor/da servidora 
Parecer e justificativa da chefia imediata 

                        deferido                     indeferido 

Justificativa: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
A chefia fica informada de que esta licença não prevê a substituição do servidor afastado. 
 

Data: _____/_____/_____                                           _________________________________________ 
                                                                                                Assinatura e carimbo 
Visto do Diretor (a) / Pró-Reitor (a) 

 

Data: _____/_____/_____                                           _________________________________________ 
                                                                                                Assinatura e carimbo 

ATENÇÃO 
• A licença incentivada sem remuneração suspenderá o vínculo com a administração pública. 
• O incentivo será pago somente na licença inicial, vedado o pagamento quando da concessão da prorrogação. 
• A licença incentivada não será concedida ao servidor que retornar antes de decorrido o restante do prazo 

estabelecido no ato de concessão da licença para tratar de interesses particulares. 
  1)     Preencher e assinar o presente formulário. 

2) Anexar: 
a) Justificativa;  
b) Certidão negativa de carga patrimonial  (solicitar a PRA/DSG - 3208-6184/6183/6182/6181); 
c) Certidão negativa de carga bibliográfica (solicitar ao SIBI – Sistema de Bibliotecas); 
d) No caso de servidor docente, anexar cópia das atas departamental e setorial aprovando a solicitação. 

3) Abrir processo com, no mínimo, 45 dias de antecedência ao início da licença e encaminhar à URFC – Unidade de 
 Registros Funcionais e Cadastrais. 

 
Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas, abrir processo no protocolo do HC e encaminhar, com saída no 
SIE, para HC/SP – Serviço de Pessoal do HC, com antecedência de 60 dias em relação à data em que será requerido o 
início da licença. 
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