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Solicitação de Análise para Abertura de Avaliação de Capacidade Laborativa 

I - SERVIDOR  
Nome: 
 
Data de nascimento: 
 

Sexo:      Masculino 
              Feminino 

CPF: Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Lotação: 
 

Cargo: Turno: 

Jornada legal de trabalho:     Horas extras                     APH 
Telefone residencial: 
 

Telefone de trabalho: Ramal: 

Celular: 
 

E - mail: 

Endereço residencial: 
 
Bairro: 
 

CEP: Município: UF: 

II Chefia Imediata  
Nome  
E-mail         Telefone de trabalho: 
É obrigatório que este formulário seja preenchido pela chefia imediata, juntamente com o (a) servidor (a), e que ao final do 

preenchimento, ambos assinem este documento. 
Há quanto tempo o servidor trabalha na unidade? 
 
 

 

2. Descreva, detalhadamente, as atividades desenvolvidas na Unidade. 
 
 
 

 

3. Quais as queixas apresentadas pelo servidor, no exercício das suas atividades? 
 
 

 

4. O servidor faz tratamento de saúde ou acompanhamento médico? 
 
 

 Não      Sim 

5. O servidor já passou por processo de avaliação de capacidade laborativa?  Não      Sim 
6. Quantos servidores trabalham na Unidade? Há algum servidor afastado para tratamento de 
saúde ou Avaliação de Capacidade Laborativa que aponta restrições? 
 
 

 

7. A quantidade de servidores é adequada à demanda de trabalho? Justifique. 
 
 
 
 

 

8. O espaço físico, móveis e equipamentos, são adequados às demandas da unidade?  
     
9. Existe exposição a agentes químicos, biológicos; radiação; variação de temperatura; ruídos? Se sim, qual deles e qual a origem 
desses agentes? 
 
 
10. Existe necessidade de utilização de EPI´s? Eles são utilizados? São fornecidos pela instituição? 
 
 
 
 
11. No exercício das atividades, quais destas habilidades/capacidades são mais requisitadas? 
       Força física   Memória imediata      Atenção/concentração    Resolução de problemas       Relações  interpessoais 
 
 
 
12. A organização/estrutura do trabalho, desempenhado pelo servidor interfere na sua saúde?           Não    Sim   
       
 

__________________________________________________ 
Assinatura e carimbo da chefia 

 
Data ____/____/______ 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do servidor/da servidora 
 

Data ____/____/______ 
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