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Nome:  

CPF: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Setor/Pró - Reitoria /HC/SIBI: 

Unidade de lotação: Ramal: 

Telefone residencial: Celular: E - mail: 

 
Data: ____/____/____  

_____________________________________ 
Assinatura do (a) requerente 

 

Justificativa do servidor/da servidora acerca da necessidade de realização desta capacitação. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

O servidor utilizou o auxílio de que trata a Portaria 1889/PROGEPE, de 20 de maio de 2013, no interstício de 18 
meses?                  Sim            Não   

 
ATENÇÃO 

1. Preencher, datar e assinar o presente formulário. 
2. Abrir processo na unidade de lotação ou na Central de Atendimento/PROGEPE. 
3. Encaminhar via malote, com saída no sistema SIE, para a PROGEPE/UCAP. 
4. Anexar ao processo:  

- ofício da chefia imediata do servidor/da servidora, com a fundamentação acerca da relevância e interesse       
institucional na participação do mesmo na ação pleiteada;  

        - assinatura da Direção do Setor (no caso de servidor lotado/servidora lotada em Setor) ou do Gabinete da 
Pró – Reitoria ( no caso de servidor lotado/servidora lotada em Pró – Reitoria); 
        - cópia da pré-inscrição realizada na ação de capacitação; 
         - documentação relativa à ação que identifique sua finalidade, data de realização, local e valor do        

investimento;  
        - dados completos da Instituição Organizadora, promotora da ação de capacitação (curriculum completo da 

empresa). 
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