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NNoommee::  

  
MMaattrrííccuullaa  SSIIAAPPEE::  

  

LLoottaaççããoo::  

  
EE--MMaaiill::  

  
TTeelleeffoonnee  ddee  CCoonnttaattoo::  

  

CCaarrggoo  OOccuuppaaddoo::  DDaattaa  ddee  AAddmmiissssããoo  nnaa  UUFFAAMM::  

  
HHoorráárriioo  ddee  TTrraabbaallhhoo::  

  

EEssccoollaarriiddaaddee::  
 

 Fundamental Incompleto            Médio Completo 

 Fundamental Completo              Superior Incompleto 

 Médio Incompleto                       Superior Completo 

 Especialização        Mestrado         Doutorado 

CCuurrssoo:: ________________________________________ 

IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  SSeerrvviiddoorr  nnaa  MMaattrriizz  HHiieerráárrqquuiiccaa::  
 

Nível de Classificação: ____ Nível de Capacitação: ____ PV: ____ 

TTeemmppoo  ddee  SSeerrvviiççoo  nnaa  AAttuuaall  LLoottaaççããoo::  
 

Anos: _____ Meses: _____ Dias: _____ 

EExxeerrccee  FFCCCC,,  FFGG  oouu  CCDD??  
 

 Sim           Não 

OBSERVAÇÕES 1: 
 

1) Quando se tratar de Remoção a Pedido de servidor docente, a permuta é obrigatória. 

2) Servidor que tenha sido removido há menos de 24 (vinte e quatro) meses só poderá solicitar nova remoção após atendido o prazo 

mínimo de permanência no setor de lotação. 

3) A efetivação da remoção provoca a exclusão automática do Adicional de Insalubridade/Periculosidade. 

 

Venho requerer, com base no Art. 36, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei nº 8112/90, Res. nº 001/2002-CONSAD  e Res. nº 037/2014-CONSAD: 

 

 Remoção a Pedido para acompanhar cônjuge                      Remoção a Pedido por motivo de saúde 

 

Estando ciente de que devo aguardar a emissão e a publicação do ato autorizativo desempenhando minhas atividades, encaminho, em anexo, as 

cópias dos seguintes documentos obrigatórios para o pleito:  

 

[   ]   Certidão de casamento ou Escritura Pública de união estável; 

[   ]   Documentação comprobatória da remoção do cônjuge/companheiro(a), no interesse da Administração;  

[   ]   Documentações médicas devidamente lacradas para as avaliações da perícia médica oficial. 

 

Declaro, por fim, estar ciente de que esta remoção será efetivada no âmbito do quadro de pessoal efetivo da Universidade Federal do Amazonas, 

em consonância aos termos do caput do Art. 36 da Lei nº 8112/90. 

 

______________________________, _____ de __________de ________ 
 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA DO SERVIDOR 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE LOTAÇÃO 

 Ciente. 
Manaus, _____ de __________de 20___ 

 
 

___________________________________ 
CHEFIA IMEDIATA DO SERVIDOR 

   Ciente. 
Manaus, _____ de __________de 20___ 

 
 

___________________________________ 
DIREÇÃO DA UNIDADE DE LOTAÇÃO 

 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  22::  
  

 Requerimento deverá ser formalizado através de processo SIE; 
 Os pedidos de remoção devem estar acompanhados deste formulário;  
 Processo sem documentações obrigatórias e/ou manifestação da unidade será devolvido para lotação do solicitante; 
 Após entrada do processo na PROGESP, o mesmo será analisado, no caso de acompanhamento do cônjuge, e, no caso de motivo de saúde, 

repassado ao DSQV/PROGESP para orientação e acompanhamento; 
 Processo sofrerá as diligências necessárias para, em seguida, ser instruído processualmente e encaminhado à apreciação da Administração Superior; 
 Após manifestação da Administração Superior, havendo deferimento, será emitida portaria pela Diretoria Executiva que retornará o processo à 

PROGESP para os procedimentos de registro, ciência dos envolvidos e controle. 

FORMULÁRIO DE REMOÇÃO 
ACOMPANH AMENTO DO CÔNJUGE OU POR MOTIVO DE SAÚDE  


