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LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DO NASCIMENTO 
E PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE 

 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Se Docente:  Efetivo                    Substituto 

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

Lotação: Ramal: 

E-mail institucional da servidora: 

E-mail institucional da chefia imediata: 

 Solicito a licença maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da 

data de nascimento do (s) filho (s), ou seja, a partir de _____/_____/________. 

 Solicito também a prorrogação da licença maternidade pelo período de 60 (sessenta) dias, com início 

no dia subseqüente ao término da licença maternidade.  

 
Declaro que estou ciente de que: 
 

1. No período da licença e da prorrogação não poderei exercer qualquer atividade remunerada. 
2. No período da licença e da prorrogação não poderei manter a criança em creche ou organização similar. 
3. Caso tenha férias previamente agendadas para o mesmo período da licença ou da prorrogação da 

licença maternidade, devo providenciar o reagendamento das férias junto à Unidade de Registros 
Cadastrais e Funcionais – URFC. 

 
 
                                                                   
Data: _____/_____/_____                                                 ________________________________   

                                                                                   Assinatura da servidora 
 
 

 
ATENÇÃO 

 
Caso tenha atestado anterior à data de nascimento da criança entrar em contato com a Unidade de 

Avaliação e Perícia de Saúde (3360-4507 / 3360-4561 / 3360-4534) 
 

A prorrogação da licença maternidade deverá ser requerida, no máximo, até 30 dias após o parto, sob 
pena de indeferimento. 

 

    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.

 
1. Anexar cópia da Certidão de Nascimento. 

 
2. Encaminhar o processo para a Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais - URFC.   

 


	Nome: 
	Matrícula UFPR: 
	Matrícula SIAPE: 
	Cargo: 
	Se Docente Efetivo Substituto: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	20 horas: Off
	24 horas: Off
	25 horas: Off
	30 horas: Off
	40 horas: Off
	DE: Off
	Lotação: 
	Ramal: 
	Email institucional da servidora: 
	Email institucional da chefia imediata: 
	Solicito a licença maternidade pelo período de 120 cento e vinte dias consecutivos contados da: Off
	data de nascimento do s filho s ou seja a partir de: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Solicito também a prorrogação da licença maternidade pelo período de 60 sessenta dias com início: Off
	Data: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Assinatura da servidora: 


