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SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO (FG e CD) 
 IDENTIFICAÇÃO DO (A) TITULAR 

Nome do (a) Titular: 

Setor ou Pró – Reitoria: 

Unidade: Ramal: 

Cargo: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Função:    
 IDENTIFICAÇÃO DO (A) SUBSTITUTO (A) 

Nome: 

Cargo: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 
Ocupante de Função:  
    Não           Sim, qual?__________________________________________ 
 
 PERÍODO DA SUBSTITUIÇÃO 
  
De ____/____/____ a ____/____/____. 

MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Data _____/_____/____              _____________________________________________ 
                                                                      Assinatura e carimbo do (a) titular 
 

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. 
 
1. Anexar a Declaração de Parentesco (formulário disponível no site da PROGEPE e no SEI). 
 
2. Encaminhar para UEPCF – Unidade de Emissão de Portarias e Controle de Funções. 
 
Observações:  
a) a substituição só será efetivada com a confirmação oficial do respectivo afastamento; 
b) quando o substituto não possuir cargo de direção ou função gratificada, só passará a receber a partir do 31º 
dia do afastamento do titular; 
c) quando substituto possuir cargo de direção ou função gratificada menor que a do titular, receberá a 
complementação da maior desde o 1º dia do afastamento do titular e acumulará as responsabilidades do cargo 
que ocupa e do que substitui, nos primeiros 30 dias. 
d) A solicitação da substituição deverá ser realizada concomitantemente ao início do afastamento do titular, uma 
vez que para solicitações referentes a períodos retroativos, não há garantia da implantação do pagamento.  
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