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LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Classe: Nível/Padrão: 

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

Lotação: Ramal: 

 
Requer a concessão de Licença prêmio por assiduidade a ser usufruída em ______ período (s), a saber: 
 
1º _______/_______/_______ a _______/_______/_______; 
 

2º _______/_______/_______ a _______/_______/_______; 
 

3º _______/_______/_______ a _______/_______/_______; 
 

Estou ciente de que: 
 

 Caso exerça função gratificada ou cargo de direção, não receberei a gratificação referente à 
função de chefia no período da licença. 

 
 
 

Data: ______/______/______                        ___________________________________________   
                                                                  Assinatura do servidor/da servidora  

Parecer da chefia imediata 
 

  Favorável à licença no período solicitado. 

  Desfavorável à licença no período solicitado pois haverá prejuízo às atividades da Unidade. 
 

 

Data: _____/_____/_____               __________________________________________________ 
                                               Assinatura e carimbo da chefia imediata 

 
 

Data: _____/_____/_____               __________________________________________________ 
                                               Assinatura e carimbo da Direção do Setor  

                                               ou Pró-Reitor 
 

ATENÇÃO 

           Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário. 

           Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário disponível no sistema. 

 

1. Encaminhar o processo para URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais, com no 
mínimo 30 dias de antecedência ao início da licença.  
 

Obs.: Se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, abrir processo no protocolo do HC e 
encaminhar para HC/SP – Serviço de Pessoal do HC, com antecedência de 45(quarenta e cinco) dias em 
relação à data em que será requerido o início da licença. 
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