
 
 
 

Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGEPE 

Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor -CAISS 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor -SIASS 

Unidade de Avaliação e Perícia em Saúde-UAPS 
SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARA ABERTURA DE 

 AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA (ACL) – via da CHEFIA 
Nome do servidor: 

Sexo:   M     F CPF: Matrícula SIAPE: 

Telefones servidor:   Celular:                                                         Trabalho:                                     

E-mail do servidor: 

Cargo:  Lotação: 

Jornada legal de trabalho:  Turno: 

Nome chefia imediata: 

Telefones chefia: 

E-mail chefia: 

1- Quem está solicitando a abertura de ACL?         Servidor      Chefia  

2- Qual o motivo da solicitação de abertura de ACL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Descreva quais as atividades que o servidor desempenha na unidade: 
 

 
 

 
 
 
 

4- Na sua opinião, o servidor apresenta dificuldade para exercer alguma das suas atividades laborativas? 
Quais e por que motivo? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5- Há quanto tempo o servidor vem apresentando essas dificuldades? 

6- Há quanto tempo o servidor trabalha na unidade? 

7- Há quanto você é chefe desse servidor? 
 

8- Em sua opinião, como é o relacionamento interpessoal do servidor com chefia e colegas de trabalho? 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo da chefia: 

Data:  
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