
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Departamento de Administração de Pessoal 
Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais 

 
 

Rua Dr. Faivre, 590, 4º andar, Curitiba/PR, CEP 80060-140 – Telefone: (41) 3360-4543  Revisão: Junho/2018 
 

 

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 
Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Classe: Nível/Padrão: 

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

Lotação: Ramal: 
 
Exerce       Função Gratificada (FG)   qual?_________________________________________________ 
 
                  Cargo de Direção (CD)    qual?_________________________________________________ 
 
Se sim, fica ciente de que será exonerado da mesma, a partir do dia imediato ao do registro da licença. 
 

A licença para atividade política está prevista no art. 86 da Lei 8.112, de 11/12/90 e será: 

• Sem remuneração durante o período que mediar entre a escolha do nome em convenção partidária como 

candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura; 

• Com remuneração, pelo período de três meses, a partir da data do registro da candidatura até o décimo dia 

seguinte ao da eleição. Eventuais dias excedentes ao período de três meses, se ocorrerem, serão sem 

remuneração. 

 Requer Licença para Atividade Política (Não Remunerada) pelo período de ____/____/____ a ____/____/____, 

para o cargo eletivo_____________________________________________________do Partido ______________ 

 Requer Licença para Atividade Política (Remunerada) pelo período de ____/____/_____ a ____/____/_____., 

para o cargo eletivo___________________________________________do Partido _______________________ 

 

Data: ____/____/_____                                Assinatura do servidor/da servidora: _____________________________ 

 

A chefia fica ciente de que a Licença para Atividade Política não enseja substituição do licenciado 

 

Data: _____/____/_____                           Assinatura e carimbo da chefia imediata: ___________________________ 

 

 
ATENÇÃO 

Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE, preencher o presente formulário e o Termo de 
Compromisso. 
Demais Servidores: Abrir processo no SEI, preencher o formulário e o Termo de Compromisso 
específicos disponíveis no sistema. 

1. Anexar:  
a) Cópia da ata da convenção partidária, constando a indicação do nome do (a) servidor (a) para a candidatura (grifar 
o nome);  
b) Cópia do comprovante do registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral; 
c)  Cópia da Certidão emitida pela Justiça Eleitoral informando sobre o deferimento do Registro da Candidatura. 
2. Caso não tenha a documentação elencada, preencher o Termo de Compromisso. 
3. Encaminhar o processo para URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, encaminhar o processo para HC/SP – Serviço 
de Pessoal do HC. 
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 Eu, servidor (a)________________________________________________, matrícula 

UFPR nº______________, matrícula SIAPE nº________________, ocupante do cargo 

______________________________________, estarei afastado para fins de candidatura ao 

cargo eletivo de _________________________________________ a partir de 

_____/_____/______ para o pleito do ano de 20____, comprometo-me a apresentar ao DAP - 

UN  (Unidade de Normatização  do Departamento de Administração de Pessoal da UFPR) a Ata 

de Convenção Partidária constando o cargo eletivo a que irei me candidatar e o comprovante do 

Registro da Candidatura perante a Justiça Eleitoral ou a Certidão emitida pelo Juízo Eleitoral, no 

caso das localidades onde não houver jornal oficial, bem como informar eventual impugnação de 

minha candidatura. 

 Estou ciente de que: 

a) Se não entregar a documentação assim que a receber sofrerei a perda da remuneração do 

dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado, conforme estabelecido no Art. 44, inciso I da 

Lei nº 8112/90. 

b) Caso tenha o deferimento do registro da minha candidatura, porém, renuncie posteriormente à 

esta, de forma não motivada , poderá haver a restituição ao erário dos valores percebidos 

indevidamente durante o afastamento, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/1990. 

c) Se houver o cancelamento de minha candidatura em razão de inelegibilidade evidente, a 

Administração Pública poderá apurar a ocorrência, e em caso de comprovação da má-fé, poderá 

haver a restituição ao erário dos valores percebidos indevidamente durante o afastamento, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 8.112/1990. 

c) Declarar falsamente é crime previsto em lei penal e que por ele responderei, 

independentemente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do 

declarado neste documento. (Art. 299 do Código Penal – Decreto Lei 2848/40). 

 
                                     ________________,____ de_________________ de ________    

 

 

                                    _______________________________________ 
                                          Assinatura do servidor (a) com carimbo. 
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