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SOLICITAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA OU CARGO DE DIREÇÃO 

Dados do (a) servidor (a) 

Nome: 

Cargo: CPF: 

Setor / Pró – Reitoria: Unidade de Lotação: 

Telefone do trabalho: E - mail: 
Dados da Função 

Nome da função: 

Lotação da função (Setor/Pró-Reitoria/HC/SIBI): 

Tipo de função:  

 Função Gratificada - FG ____        Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC 

 Cargo de Direção – CD ____         Sem Remuneração (Vice/Suplente)  

 

Ramal da unidade: E-mail da unidade: 

 Exoneração a pedido do(a) próprio(a) servidor(a) 

 Exoneração a pedido da chefia imediata 

Data da exoneração: 

 

Assinaturas  
 
 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                                   Assinatura e carimbo do (a) Servidor (a) 
                                                                     somente se a exoneração for a pedido do (a) próprio (a) servidor (a) 
 
 
 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                                   Assinatura e carimbo da Chefia Imediata 
 
 
 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                        Assinatura e carimbo da Direção de Setor ou da Pró-Reitoria 
 
 

ATENÇÃO 
 1) Preencher e assinar o presente formulário. 
 2) Abrir processo na unidade de lotação. 
 3) Anexar  formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto 

de Renda Pessoa Física ou o Formulário de Declaração de Bens e Rendas (DBR), disponíveis no site da PROGEPE, 
apenas para os servidores nomeados em funções com efeitos financeiros. 

 4) Encaminhar, com saída no sistema SIE para DAP/UEPCF – Unidade de Emissão de Portarias e Controle de 
Funções.  

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 No caso de servidor técnico-administrativo que, ao ser nomeado, teve sua lotação alterada para a unidade da função, ao 
ser exonerado da mesma, ficará temporariamente lotado na CPP – Coordenadoria de Planejamento de Pessoal da 
PROGEPE e deverá entrar em contato com essa Unidade para regularizar sua lotação. 
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