
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas 
Departamento de Administração de Pessoal 
Unidade de Emissão de Portarias e Controle de Funções 

   SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO GRATIFICADA OU CARGO DE DIREÇÃO 
Dados do (a) servidor (a) 

Nome: 

Cargo: CPF: 

Unidade de Lotação: Setor de Lotação: 

Telefone do trabalho: E - mail: 

Exerce Função Gratificada (FG), Cargo de Direção (CD), Função Comissionada de Coordenação de Curso 
(FCC) ou Função Sem Remuneração (Vice/Suplente):     não    sim*, qual? _____________________ 
*Se sim, deve solicitar exoneração da mesma, antes da nomeação em nova função ou cargo. 
Atenção:  

1) Se o (a) servidor (a) recebe adicional de insalubridade, periculosidade ou RX, no ato da nomeação em 
função, perderá o adicional, caso a lotação venha a ser alterada. Quando ocorrer esta situação, será 
necessário proceder a abertura de novo pedido de adicional ocupacional. 

2) O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação 
em DOU (Art. 15, § 4º, da Lei nº 8.112/90). 
 
 

Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                                   Assinatura do (a) servidor (a) 
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 solicitante: E-mail da unidade: 

 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                                   Assinatura da Chefia Imediata 
 
 
Data: _____/_____/_____                                         ______________________________________ 
                                                                        Assinatura da Direção de Setor ou da Pró-Reitoria 
 
(para mandato eletivo, os documentos necessários no processo são os elencados no item 3b). 

ATENÇÃO 
 1)Preencher e assinar o presente formulário. 

2) Abrir processo na unidade de lotação. 
3) Anexar ao processo:  

• 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; 

• Declaração de Parentesco Programa de Integridade da UFPR; 
• nos casos de mandado eletivo: documentos referentes ao processo eleitoral e cópia da ata de homologação do 

resultado da eleição;              
  4)  Encaminhar, com saída para DAP/UEPCF – Unidade de Emissão de Portarias e Controle de Funções.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 a) o (a) ocupante de função gratificada deve cumprir obrigatoriamente o regime de tempo integral – 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho (Art. 19, § 1º, da Lei nº 8.112/90). 
 b) servidor/servidora que estiver em afastamento ou licença não poderá assumir função. 
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