
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Unidade de Capacitação e Qualificação

        

ANEXO V DO EDITAL Nº 07/2022 – PROGEPE/CDP

TERMO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO

Eu, _______________________________, matrícula SIAPE nº __________, ocupante

do cargo ___________________ lotado (a) no (a) _________________________, soli-

cito autorização para desempenhar a atividade eventual a seguir especificada:

(   ) Instrutoria em curso de formação de carreiras
(   ) Instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento
(   ) Instrutoria em curso de treinamento
(   ) Tutoria em curso a distância
(   ) Instrutoria em curso gerencial
(   ) Coordenação técnica e pedagógica
(   ) Elaboração de material didático
(   ) Elaboração de material de multimídia para curso a distância
(   ) Atividade de conferencista e de palestrante em evento de capacitação

Informo que a ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente ins-

tituído  será  realizada  no  período  de  ____/____/____ até  ____/____/____,  no  turno

________ (matutino ou vespertino) e com carga horária de ____ horas. 

(  ) Declaro, para todos os fins, que compensarei a referida carga horária, conforme o

total de horas a seguir especificado:

Atividade Data Horas a compensar

(  ) Declaro, para todos os fins, que não haverá compensação de horário, tendo em

vista a compatibilidade de horário com as minhas atividades normais.

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

Autorizo o (a) servidor (a) a desempenhar a atividade acima mencionada e declaro

estar ciente da obrigatoriedade da compensação da carga horária quando cumprida
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durante a jornada de trabalho do (a) servidor (a), comprometendo-me a acompanhar

a efetiva compensação das horas trabalhadas, bem como a comunicá-la a Unidade

competente no prazo máximo de 1 (um) ano.

_______________________________
Assinatura do(a) servidor(a)*

_______________________________
Assinatura da chefia imediata*

*Física ou eletrônica

Rua Dr. Faivre, 590 – Curitiba – PR - CEP 80060-140 – Fone: (41) 3360-4512 – ucaq@ufpr.br


