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SOLICITAÇÃO DE LICENÇA ADOTANTE/INICIAL E PRORROGAÇÃO 
Nome:  

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Classe: Nível/Padrão: 

Lotação: Ramal: 

Possuo férias ou outro tipo de afastamento marcado para o período coincidente ao da Licença 
Adotante ou da prorrogação da Licença? 

  Sim. Solicitada alteração do período.                  Não 
 
Solicito a concessão de _________ dias de licença à adotante, prevista no artigo 210, da Lei nº 
8.112/90, assim como, a concessão de prorrogação de __________ dias, conforme Decreto nº 
6.690 de 11/12/2008. 
 
Declaro que estou ciente de que: 
     1. A prorrogação da Licença ao Adotante será garantida ao servidor público que requeira o 
benefício até o final do primeiro mês de adoção. (Art. 2°, parágrafo 1° do Decreto n° 6.690/2008 
e Nota Técnica CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 150/2014). 
     2. No período da Licença ao Adotante e da prorrogação não poderei exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organismo 
similar. Em caso de ocorrência de quaisquer dessas situações, o beneficiário perderá o direito à 
prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário. (Art. 3º do Decreto nº 6.690/2008). 
     3. Nos casos de adoção por casal, em que ambos sejam servidores públicos federais, a 
Licença ao adotante será concedida a somente um deles, preferencialmente à servidora, já 
que na hipótese de concessão ao homem, à mulher não poderá ser concedida a licença 
paternidade. 
      4. Nos casos de adoção por casal homoafetivo, em que ambos sejam servidores públicos 
federais a licença à adotante será concedida somente a um dos adotantes, sendo ao outro 
concedida a Licença Paternidade nos termos do art. 208 da Lei nº 8.112/90 (Nota Técnica 
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 150/2014). 
 
Data:_____/_____/_____                                            __________________________      

                                                                                           Assinatura do servidor/ da servidora 
 
 
Data: _____/_____/_____                                            _____________________________________ 
                                                                                                   Assinatura da chefia imediata 

ATENÇÃO 
Para a adoção de criança o período da licença adotante será de 120 (cento e vinte) dias, com 
direito à solicitação de prorrogação de 60 (sessenta) dias. 
 

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 Termo de Adoção ou Termo de Guarda e Responsabilidade para fins de Adoção, 
expedido por autoridade competente. 
2. Caso não conste a finalidade no Termo de Guarda e Responsabilidade, anexar também a 
Certidão expedida pelo juízo. 
3. Encaminhar o processo para URFC – Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais.  
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