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 MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR – TÉCNICO ADMINISTRATIVO - HC 
SOLICITADA PELO SERVIDOR / FUNCIONÁRIO 

Nome:  
Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Nível/Padrão: 

Jornada legal de trabalho:         20 horas          25 horas         30 horas          40 horas   
Unidade de lotação: Ramal: Horário de trabalho: 
Recebe incentivo à qualificação?    Não    Sim, qual percentual?  

O servidor é estudante:     Não     Sim, qual turno? __________________________________________________ 
Instituição: ________________________________________________Curso: __________________________________ 
                                                                   
Tem algum membro da família que é servidor da UFPR?      Não    Sim, qual lotação: 

Endereço residencial: Rua  Nº: 

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

Telefone: Celular: E-mail: 

Apresentar os fatores determinantes da presente solicitação: 
 
 
 
Identificar áreas de interesse para atuação: 
1ª Opção de Local:_______________________________________________________________Turno:______________ 
2ª Opção de Local:_______________________________________________________________Turno:______________ 
3ª Opção de Local:_______________________________________________________________Turno:______________ 
 
Estou ciente 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.                                                    

 
Data: _____/_____/_____         Assinatura do Servidor/Funcionário : __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

                    
                 

 

PARECER CHEFIA IMEDIATA 
 Autorizo a movimentação com permuta  imediata.          
 Autorizo a movimentação com permuta  posterior. Neste caso, informar abaixo a data de liberação do (a) servidor: 

_____/_____/_____ 
 
Justificar o parecer, incluindo uma análise sobre o desempenho do servidor (a), no que diz respeito à produtividade, 
responsabilidade, integração à equipe de trabalho, assiduidade e pontualidade. 
 
Data _____/_____/_____      Assinatura e carimbo da chefia imediata: ________________________________________ 

Data _____/_____/_____      Assinatura e carimbo da gerência da unidade: ____________________________________ 

UAP – Unidade de Administração de Pessoas 
De acordo com a liberação do servidor/funcionário. 
 
Data: _____/_____/_____                                ___________________________________________ 
                                                                                                     Assinatura e carimbo 
 ATENÇÃO: 1) Imprimir, preencher, assinar o presente formulário e abrir processo na unidade de lotação. 
                    2) Encaminhar para UAP – Unidade de Administração de Pessoas. 
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