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MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO - HC 
SOLICITADA PELA CHEFIA 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Nível/Padrão: 

Jornada legal de trabalho:         20 horas          24 horas        25 horas         30 horas           40 horas 

Unidade de lotação: Ramal: 

Horário de trabalho: 

O servidor / funcionário é estudante:     Não     Sim . Qual o turno? _________________________________________ 

 Instituição: _____________________________________________Curso: ______________________________________                                                           

Endereço residencial:  Nº: 

Complemento (apto, casa, bloco): Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 

Telefone: Celular: E-mail: 

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO 
Apresentar os fatores determinantes da presente solicitação: 
 
 
 
 

DATA DE LIBERAÇÃO 
 
A data da liberação do servidor/da servidora é  _____/_____/_____ com permuta posterior. 
 
 
 
Data: _____/_____/_____              Assinatura e carimbo da chefia imediata _____________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                    
Data: _____/______/_____            Assinatura e carimbo da gerência ____________________________________________ 
 
 
 CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR / DA SERVIDORA 
  
Ciente, ____________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________. 

 
 
 
Data: _____/_____/_____                                                                                   ___________________________________ 
                                                                                                                                  Assinatura do servidor / da servidora 
Também, fico ciente de que: 

1. no caso de percepção de adicional ocupacional, este será excluído no ato da movimentação e que, se for o caso, 
deverei solicitar a sua concessão para a nova lotação em outro processo devidamente instruído; 
2. No período de 30 dias, após a movimentação, não haverá a possibilidade de realizar APH e solicitar adicional por 
serviço extraordinário.                                                    
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DIRETOR (A) 

Foram adotadas alternativas internas, visando a permanência do servidor/da servidora na unidade de lotação. 
 

 Não           Sim. Encaminhado para: _________________________________________________________________. 
 
 
Não obtendo resultado satisfatório, defiro a presente solicitação. 
 
 
Data: _____/_____/_____                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                                                         Assinatura e carimbo  
 
 ATENÇÃO 

1) Preencher, assinar o presente formulário e abrir processo pelo SIE na unidade de lotação ou no protocolo do HC. 
2) Encaminhar o processo para UAP – Unidade de Administração de Pessoas. 

 
 
LEMBRETE: A Divisão de Patrimônio/PRA orienta que servidores que requeiram movimentação devem providenciar a certidão 
negativa de carga patrimonial junto a DPA, através dos telefones 3208-6181/6182 ou e-mail certidaopatrimonio@ufpr.br.  Importante 
lembrar que este procedimento é de responsabilidade recíproca entre o servidor, que deve solicitar a certidão, e a DPA, que deve 
providenciar a respectiva emissão. A Unidade de Movimentação e Acompanhamento de Pessoas/PROGEPE tratará, especificamente, 
dos procedimentos da movimentação. O servidor que tiver carga patrimonial sob sua responsabilidade deverá providenciar a 
transferência a outrem sob pena de responder por danos conforme a Instrução Normativa nº 205, de 08/04/1988/SEDAP, item 10 e Lei 
nº 8.112, de 11/12/1990. 
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