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ROTINA DE PER CAPITA – EXCLUSÃO DE DEPENDENTE 
 
1. SERVIDOR – Solicitação para Exclusão de dependente(s) 

 

Eu,        _, servidor da UFPR, 

matrícula SIAPE:    _, matrícula UFPR:     , 

Lotado:   , no Setor:   , Ramal:    

Telefone:  ou    E-mail:      

Titular do plano de saúde ATRAVÉS DA OPERADORA      , 

Solicito a exclusão do(s) seguinte(s) dependente(s): INFORME CPF DO(S) DEPENDENTE(S) 
 

Dependentes: (1) - Cônjuge/companheiro(a); (2) - Filho(s) (as); (3) - Enteado(s) (as) 
 

Nome do dependente 
 

Data de 
nascimento 

 
CPF 

 
Cód. 

Depend 
 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

Em   _/  /   
 

Assinatura:   
 
 

2. CAIS/UCSS – Unidade de Convênios e Saúde Suplementar 
 

Nome:_  Matrícula SIAPE:   

Solicita a exclusão do(s) DEPENDENTE(S) do plano de saúde a partir de:     

Dependentes: (1) – Cônjuge/companheiro(a); (2) – Filho(s) (as); (3) – Enteado(s) (as) 
 

Nome do dependente 
 

Data de 
nascimento 

 

Cód. 
Depend. 

 

Folhas 

 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

 
Data:   _/_    _/_   

 

 
Assinatura:   

 
 

3. DAP/URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais 
Registrado no sistema SIAPE a exclusão do(s) dependente(s) referente(s) do benefício de assistência à 

saúde suplementar: 1.  2.  3.  4.  5.  
 

Data:   _/_    _/_   Assinatura:   
 

4. DAP/DIP – Divisão de Pagamento ou DB – Divisão de Benefício (pensionistas) 
 

Excluído no sistema SIAPE o pagamento de   benefício(s) referente à exclusão do(s) dependente(s) 
de assistência à saúde suplementar: 

 

Data:   _/_    _/_   Assinatura:   
 

5. CAIS/UCSS - Unidade Convênios e Saúde Suplementar para ARQUIVAMENTO. 
 

Processo arquivado com o número   na caixa número    
 

Data:   _/_    _/_   
 

Assinatura:   
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