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PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV 
(Prazo de adesão: até 31 de dezembro de 2017) 

 
Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Classe:                                            Nível/Padrão:                         

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

Lotação: Ramal: 

Telefone: Celular: E - mail: 

Com base na Medida Provisória nº 792, de 26 de julho de 2017 e na Portaria nº 291, de 12 de setembro de 

2017, solicito adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV.  

• Estou ciente de que a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário resulta na extinção do vínculo 
funcional com a administração pública federal, que se efetivará com a publicação do ato de exoneração. 

• Fico ciente de que o desligamento somente será concedido mediante a quitação de débitos, porventura 
existentes, junto à UFPR. 

• Fico ciente de que deverei permanecer em efetivo exercício até a data da publicação do ato de 
exoneração. 

• Fico ciente de que se estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, a minha solicitação de 
adesão ao Programa de Desligamento Voluntário somente será analisada após o julgamento final: I-caso 
não seja aplicada a pena de demissão; ou II- na hipótese de aplicação de outra penalidade, após o seu 
cumprimento. 

• Declaro que não estou em estágio probatório. 
• Declaro que não cumpri os requisitos legais para aposentadoria. 
• Declaro que não me aposentei em cargo ou função pública e que não reingressei em cargo público 

inacumulável. 
• Declaro que não estou habilitado em concurso público para ingresso em cargo público federal, dentro das 

vagas oferecidas no certame. 
• Declaro que não fui condenado a perda do cargo em decisão judicial tramitada em julgado. 
• Declaro que não estou licenciado por acidente em serviço ou para tratamento de saúde acometido de 

doença especificada no § 1º do art. 186 da Lei 8.112/90. 
 
 
Data: _____/_____/_____                             _____________________________________________                                                                                   
Assinatura do (a) servidor (a) 

 
 
Data: _____/_____/_____                           ___________________________________________ 

                                                 Assinatura e Carimbo da chefia imediata      
                    

 
Data: _____/_____/_____                             ___________________________________________ 

                                                  Assinatura e Carimbo da Direção do Setor/Pró-Reitoria                         
   

ATENÇÃO 
• O servidor deverá permanecer em exercício até a data da publicação do ato de sua exoneração 
• O pagamento da indenização decorrente da adesão ao PDV será iniciado após a publicação do ato 

de exoneração, mediante depósitos mensais em conta corrente, em parcelas correspondentes à 
remuneração, até a quitação do valor. 

• O pedido de adesão do servidor que participe ou tenha participado de programa de treinamento, a 
expensas do Governo Federal, somente será aceito mediante o ressarcimento das despesas. 

• O servidor poderá solicitar o cancelamento da adesão ao PDV até a data anterior à publicação do 
ato de exoneração. 

1. Abrir processo na unidade de lotação e anexar:  
a) Certidão negativa de carga patrimonial  (solicitar a PRA/DSG - 3208-6184/6183/6182/6181); 
b) Certidão negativa de carga bibliográfica (solicitar ao SIBI – Sistema de Bibliotecas); 
c) Freqüência do servidor dos últimos 30 dias, anteriores e até a data da solicitação de adesão ao PDV. 

2. Encaminhar o processo à URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
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