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SOLICITAÇÃO DE CONSULTA PARA FINS DE ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE 
REDISTRIBUIÇÃO PARA A UFPR POR PERMUTA ENTRE SERVIDORES 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

Nome:  

 

Matrícula SIAPE:  
 
Instituição de Origem: 
 

 

Data de ingresso no cargo: _____/_____/______ 

 

E-mail: 

Cargo:                                                                                                                        Classe: Nível/Padrão: 

 

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

 

Servidor com o qual pretende redistribuir por reciprocidade: 

 

 

Cargo: 

 
 
 Venho manifestar meu interesse na redistribuição para a Universidade Federal do Paraná, apresentando 
documentação, que segue apensada a este formulário e solicitando a devida análise e parecer.  
  
 

 
Em: _____/_____/_____                                            ____________________________________________ 
                                                                                                 Assinatura do(a) requerente 
 

 
ATENÇÃO 

 
O presente formulário preenchido, assinado e digitalizado deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico 

exped@ufpr.br, juntamente, com os documentos abaixo relacionados:  

     a) carta de intenção dirigida ao Magnífico Reitor da UFPR, manifestando interesse em redistribuição;  

     b) cópia do currículo lattes;  

     c) declaração que não responde Sindicância ou a Processo Administrativo Disciplinar; 

     d) cópia de documentação comprobatória de aprovação em estágio probatório ou caso o estágio probatório 

ainda não tenha sido homologado, apresentar declaração emitida pela Instituição de origem, contendo:  

       • quantidades/fases de avaliações realizadas;  

       • períodos avaliativos correspondentes a cada uma das avaliações e  

       • resultado obtido em cada uma das avaliações realizadas.  

 
 

Obs.: A Redistribuição que envolver código de vaga livre por parte da UFPR será realizada por meio de edital. 


	Nome: 
	Matrícula SIAPE: 
	Instituição de Origem: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Email: 
	Cargo: 
	Classe: 
	NívelPadrão: 
	20 horas: Off
	24 horas: Off
	25 horas: Off
	30 horas: Off
	40 horas: Off
	Jornada legal de trabalho 20 horas 24 horas 25 horas 30 horas 40 horasRow1: 
	Servidor com o qual pretende redistribuir por reciprocidade: 
	CargoRow1: 
	Em: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Assinatura doa requerente: 


