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LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO (A) –  
COM EXERCÍCIO PROVISÓRIO 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: FG/CD: 
Classe: Nível/Padrão: 

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

Lotação: Ramal: 
Requer a concessão de licença por motivo de afastamento do (a) cônjuge ou companheiro (a), de acordo 
com o artigo 84 da Lei 8.112/90, a partir de _____/_____/_____ , com a finalidade de acompanhamento, 
pelo fato do (a) mesmo (a) ter sido deslocado para:  
Cidade: _______________________________________________________________________________                    
Empresa/Instituição: _____________________________________________________________________ 
Fones para contato: _____________________________________________________________________ 
A licença solicitada será com remuneração e exercício provisório junto à:  
Nome do órgão público federal receptor:______________________________________________________ 
Unidade de trabalho onde irá atuar: _________________________________________________________ 
Telefones para contato: ___________________________________________________________________ 
E - mail:_______________________________________________________________________________ 
Estou ciente de que:  
- a licença será concedida, somente, mediante a quitação de débitos, porventura existentes, junto à UFPR; 
- a licença terá início, somente, após publicação da respectiva portaria de afastamento em D.O.U. 

 
Data: _____/_____/_____                                 _________________________________________ 
                                                                                       Assinatura do servidor/da servidora 
UNIDADE DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR NA UFPR 
Ciente, informando que é de conhecimento desta unidade de que caso o afastamento de que trata este formulário seja 
de servidor técnico-administrativo, esta licença não prevê a substituição do servidor afastado. 
  
Data: _____/_____/_____                                 _________________________________________ 
                                                                              Assinatura e carimbo da chefia imediata 
 
Data: _____/_____/_____                                 _________________________________________ 
                                                                              Assinatura do Diretor (a) / Pró-Reitor (a) 

ATENÇÃO 
 

A licença deverá ter início, preferencialmente, a partir do primeiro dia de cada mês. 
 

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: 
a) cópia do documento que comprove que o cônjuge ou companheiro é servidor público, militar ou civil de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
b) cópia do comprovante de deslocamento do (a) cônjuge ou companheiro (a) para outro ponto do território nacional ou 
para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; 
c) comprovante de aceitação da lotação provisória e declaração de exercício de atividade, compatível com o cargo do 
servidor dentro da carreira, emitidos pelo órgão receptor, assinado pelo Dirigente máximo da Instituição 
d) certidão de casamento ou declaração de união estável, com data anterior ao deslocamento e atualizadas em cartório; 
e) certidão negativa de carga patrimonial (solicitar à PRA/DSG - 3208-6184/6183/6182/6181 ou por e-mail: 
certidaopatrimonio@ufpr.br); 
f) certidão negativa de carga bibliográfica (solicitar ao Sistema de Bibliotecas da UFPR), 
g) certidão negativa de Processo Disciplinar (solicitar à Diretoria Disciplinar - e-mail: pad@ufpr.br / 3888-7761); 
h) no caso de servidor docente, anexar cópias das atas departamental e setorial homologando a licença. 
 2. Encaminhar o processo para o DAP/URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais com no mínimo 60 
dias de antecedência à data em que será requerido o início da licença. 
Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, encaminhar para HC/SP – Serviço de Pessoal do 

HC com antecedência de 75 (setenta e cinco) dias. 
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