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SOLICITAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR ESTUDANTE 
Para servidores matriculados em cursos regulares de 1º, 2º, 3º graus, supletivo ou pós graduação 

Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: Classe: Nível/Padrão: 

Jornada legal de trabalho:   20 horas          24 horas          25 horas          30 horas           40 horas  

Ocupa CD ou FG?   Não   Sim, qual?_______________________________________ 

Lotação: Ramal: 
Dados da Instituição de Ensino 
Nome: 

Curso: Turno: 

Período letivo   1º semestre         2º semestre        Outros Especificar: 

Nível de Ensino:     Ensino Médio   Graduação          Especialização 
                                Mestrado         Doutorado           Pós- Doutorado 
Requerimento 

Solicito a concessão de horário especial ao servidor estudante, conforme disposto no art. 98 da Lei 8.112/1990, em virtude de
incompatibilidade entre o horário escolar e o horário de trabalho e da possibilidade de compensar o horário, respeitada a
duração semanal do trabalho. 
A fim de compatibilizar meu horário de trabalho com a de meus estudos, no período de _____/_____/______ a  
____/_____/_____, atuarei no exercício das minhas atividades funcionais no seguinte horário de trabalho: 
 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Carga 
Horária 
Total 

Semanal: 

Entrada ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Saída ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Entrada ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Saída ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Carga 
Horária 

Total Diária 

      

 
 
Data: _____/_____/_____                   ________________________________________________________   
                                                                                 Assinatura do (a) servidor (a)                                                                       
Parecer da Chefia Imediata 
 

   Concedido. Aprovo a presente proposta de compensação de horários do servidor/da servidora, pois respeita a duração semanal do 
trabalho a que está submetido/submetida em razão do cargo ocupado e não haverá prejuízo ao exercício do cargo. 

   Não concedido. Motivo: ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: _____/_____/_____                                ________________________________________ 
                                                                                     Assinatura da Chefia Imediata 

 

ATENÇÃO 
Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário. 
Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário específico disponível no sistema. 

 
A concessão do horário especial não possui discricionariedade da Administração, entretanto está condicionada ao atendimento cumulativo 
aos seguintes requisitos: 
a) comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar ou da atividade a ser exercida e o horário da Unidade/Órgão de exercício do 
servidor/da servidora 
b) ausência de prejuízo ao exercício do cargo e compensação de horário na Unidade/Órgão de exercício do servidor, respeitada a duração 
semanal da jornada de trabalho. 
O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime de dedicação integral ao trabalho, não podendo a ele ser 
concedido horário especial. 

 A compensação não deverá ultrapassar mais do que duas horas além de sua jornada regular diária. 
 Deverá ser realizado um intervalo para refeição de no mínimo uma hora e no máximo três horas. 
 A cada período letivo do curso, o pedido de horário especial deverá ser renovado, abrindo novo processo. 

1. Anexar declaração de matrícula e documento da instituição onde será realizado o curso, com indicação do turno e carga horária semanal a 
ser cursada e o período letivo do curso. 
2. Encaminhar o processo para URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
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