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MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
SOLICITADA PELO SERVIDOR/PELA SERVIDORA 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Nível: Padrão: 

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

Setor/Pró - Reitoria /HC/SIBI: Unidade de lotação: 

Ramal: Horário de trabalho: 

Recebe incentivo à qualificação?  Não    Sim, qual percentual? ___________________ 

 
Tem algum membro da família que é servidor da UFPR?      Não    Sim, qual lotação:_______________________ 

 
O servidor/A servidora é estudante:     Não     Sim:  
 
Instituição: ________________________________________________________________________________________ 

 

Curso: __________________________________________________________________Turno:____________________ 

 

Endereço residencial:  Nº: 

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

Telefone: Celular: E - mail: 
 

Declaro ter ciência de que a movimentação de servidor se trata de procedimento que requer observância quanto 

às atividades típicas do cargo que ocupo na Instituição e a relação destas com as características e natureza do 

trabalho da unidade institucional para onde se pretende a lotação.  

 

Declaro, ainda, ter ciência de que para se efetivar a movimentação requerida, é necessário existir demanda, para 

alocação de servidor, da unidade para onde se pretende a movimentação. 

 

Igualmente, sei que a definição adequada de uma nova lotação funcional depende e decorre da participação 

focada na resolutividade, da parte do servidor/da servidora em movimentação, da(s) chefia(s) envolvida(s) e da 

atuação técnica da Unidade de Movimentação e Acompanhamento de Pessoas – UMAP / Unidade de 

Administração de Pessoas – UAP. 

 

Disto, firmo que participarei das etapas do procedimento, segundo as orientações técnicas recebidas e 

contribuindo para a agilidade e eficácia dos trâmites definidos.  Estou, também, ciente de que: 

• 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; 

• devo aguardar convocação feita pela UMAP/UAP para dar sequência nos procedimentos de 

movimentação. 

 

 

Data: _____/_____/_____         Assinatura do Servidor/da Servidora: _____________________________________ 
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PARECER CHEFIA IMEDIATA 
 
 
 

 
Autorizo a movimentação:  
 

 com permuta imediata, informando que a liberação do solicitante será a partir do 15º dia após a apresentação do 
servidor indicado para substituí-lo, na Unidade.                  
                                                   

 com permuta  posterior, informando que a liberação do servidor será após 30 dias da data de abertura do presente  
processo, sendo que neste período o controle de frequência do servidor permanece sob responsabilidade desta chefia. 
 
Justificar o parecer, incluindo uma análise sobre o desempenho do servidor/da servidora, no que diz respeito à 
produtividade, responsabilidade, integração equipe de trabalho, assiduidade e pontualidade. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Encaminho o presente processo, depois de assinado pela Direção do Setor/Pró – Reitoria/SIBI, para a UMAP – Unidade 
de Movimentação e Acompanhamento de Pessoas. 
Quando servidor for do HC encaminho para a UAP – Unidade de Administração de Pessoas. 
 
 
Data _____/_____/_____                                         Assinatura e carimbo: _____________________________________ 
 
DIREÇÃO DO SETOR/PRÓ - REITORIA /HC/SIBI: 
 
De acordo com a liberação do servidor/da servidora. 
 
 
Data: _____/_____/_____                               Assinatura e carimbo: __________________________________________ 

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 específico disponível no sistema. 
 

1. Encaminhar via SEI para UMAP – Unidade de Movimentação e Acompanhamento de Pessoas; 
2. Servidor do HC ou HMVFA – Encaminhar via SIE 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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