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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL 
Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Classe: 

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

Ocupa FG ou CD:            não                    sim, qual? 

Lotação: Ramal: 

Com base na Medida Provisória nº 2.174, de 24 de agosto de 2001, requer a redução da jornada de 
trabalho, com remuneração proporcional, preferencialmente a partir de _______/_______/__________, 
de 08 horas diárias e 40 horas semanais para:  

 06 horas diárias e 30 horas semanais 

 04 horas diárias e 20 horas semanais 

Justificativa: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Data: _____/_____/_____                           _____________________________________________   
                                                                                   Assinatura do (a) servidor (a) 

Parecer e justificativa da chefia imediata 
 
                 Favorável                                                                 Desfavorável 

Justificativa: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Data: _____/_____/_____ 
 
__________________________________                         _______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata                 Assinatura e Carimbo da Direção do Setor/Pró Reitor (a) 

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. 

 
• O servidor deverá cumprir a jornada a que estiver submetido até a data de início da jornada de 

trabalho reduzida fixada no ato de concessão. 
• É vedada a concessão de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional ao servidor:  

I - sujeito à duração de trabalho estabelecida em leis especiais; ou II - ocupante de cargo efetivo 
submetido à dedicação exclusiva. 

• A jornada reduzida poderá ser revertida em integral, a qualquer tempo, de ofício ou a pedido do 
servidor, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da administração. 
 

1. Anexar: 
a) Declaração de acúmulo de cargos. 

2. Abrir processo com, no mínimo, 45 dias de antecedência ao início da jornada de trabalho reduzida  
e encaminhar à URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 

 
Obs.: se for servidor lotado no Hospital de Clínicas ou no HMVFA, encaminhar para HC/SP – Serviço de 
Pessoal do HC, com antecedência de 60 dias em relação à data em que será requerido o início da jornada 
de trabalho reduzida com remuneração proporcional. 
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