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Requerimento Licença para prestar colaboração técnica 

 
Nome:  
 
Cargo: Matrícula SIAPE: 

 
Instituição de Origem: 
 
Data de posse no cargo: 
 
E - mail: 
 
Com respaldo no Art. 26-A da Lei 11.091/2005 venho requerer, junto à Universidade Federal 

do Paraná, a análise quanto à possibilidade de, no exercício das atividades típicas do cargo 

que ocupo, na carreira de servidor técnico administrativo em educação, vir a atuar nessa 

IFES, na condição da licença para prestar colaboração técnica, por até 02 anos. 

Declaro que: 

• atualmente, lotado(a) na _____________________________________________________, 
                                                         (unidade de lotação) 

 da _______________________________________________________________________   
                                                         (IFES de origem) 

desenvolvo as seguintes atividades: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• conforme abaixo, a chefia da unidade onde, atualmente, estou lotado(a) encontra-se 

ciente quanto à consulta que estou encaminhando à Universidade Federal do Paraná. 
  

Data: ____/____/____                              _________________________________________ 
                                                                             Assinatura do (a) requerente  

Data: ____/____/____                             __________________________________________ 
                                                                            Assinatura e carimbo da chefia imediata 

ATENÇÃO 
Este formulário preenchido e assinado dever ser encaminhado, em formato digital, para o 
endereço eletrônico cpp@ufpr.br, juntamente, com cópia da portaria de homologação do 
estágio probatório do (a) requerente. 

Rua Dr. Faivre, 590 – Curitiba - Paraná 
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