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REQUERIMENTO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)

(Amparo Legal: Instrução Norma�va RET/UFF nº 004, de 25 de março de 2021)

 
 

Senhor(a) Coordenador(a) de Pessoal Técnico Administra�vo,

 

Requeiro a Vossa Senhoria a tramitação do processo de minha remoção por mo�vo de saúde, de acordo com a opção
abaixo sinalizada, considerando os fundamentos registrados no presente Requerimento.

 

Solicitação de Remoção por mo�vo de saúde:
(     ) Do servidor
(     ) Do cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional (ATENÇÃO: O cônjuge, companheiro ou dependente deve estar cadastrado junto ao SIASS)

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) E DA CHEFIA IMEDIATA:

NOME:
[digite aqui o nome completo do(a) requerente sem abreviações]
NOME DO DEPENDENTE: * Nos casos de remoção do servidor por mo�vo de saúde do dependente
[digite aqui o nome completo do(a) dependente sem abreviações]
MATRÍCULA SIAPE:
[digite aqui o número da matrícula SIAPE]

CPF:
[digite aqui o número do CPF do requerente]

CARGO DE OCUPAÇÃO:
[digite aqui o cargo de ocupação]
LOTAÇÃO:
[digite aqui a lotação atual]

RAMAL:
[digite aqui o ramal da sua unidade de lotação]

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
[digite aqui o seu endereço residencial completo]
TELEFONE:
[digite aqui o número do seu telefone com DDD]

TELEFONE CELULAR:
[digite aqui o número do seu telefone celular com DDD]

E-MAIL:
[digite aqui o seu endereço de e-mail]
ENDEREÇO DO LOCAL DE EFETIVO EXERCÍCIO:
[digite aqui o endereço completo da sua unidade de efe�vo exercício]
NOME DA CHEFIA IMEDIATA:
[digite aqui o nome completo da sua chefia imediata]
E-MAIL DA CHEFIA IMEDIATA:
[digite aqui o endereço de e-mail da sua chefia imediata]

 

EXPOSIÇÃO DO(S) MOTIVO(S) PARA SOLICITAÇÃO DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE:

[digite aqui o(s) mo�vo(s) para solicitação da remoção]
 
 
 
 
 



 
 

 

Declaro estar ciente de que:

1. A efe�vação da remoção nesta modalidade somente poderá ocorrer mediante Laudo Médico Pericial  expedido pela
Divisão de Perícia em Saúde da Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida - CASQ, vinculada à PROGEPE;

2. Caberá à Divisão de Gestão de Lotação, da Coordenação de Pessoal Técnico Administra�vo, definir a lotação de des�no,
respeitadas a conclusão e a recomendação constantes do Laudo Médico Pericial expedido pela Divisão de Perícia em Saúde, estando
considerados, ainda, meu perfil funcional, o cargo ocupado, as demandas de força de trabalho e o quadro de lotação das Unidades;

3. Em caso de deliberação posi�va quanto à remoção requerida, devo exercer minhas a�vidades labora�vas na lotação de
origem até que minha remoção seja concluída, através da publicação da respec�va Determinação de Serviço - DTS;

4. Caso faça jus ao recebimento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade em minha lotação atual, este
recebimento será interrompido, automa�camente, quando minha remoção para outra lotação for efe�vada no Sistema SIAPE/SERPRO.
Caso faça jus ao referido adicional na nova lotação, deverei autuar processo com esta finalidade;

5. Caso esteja exercendo Função Gra�ficada (FG) ou Cargo de Direção (CD), para que seja possível concre�zar minha
remoção, será necessária a dispensa da referida designação, considerando necessidade sistêmica; 

6. Caso receba o Auxílio Transporte, é necessário efe�var junto ao Departamento de Administração de Pessoal a atualização
devida;

7. É necessário que conste a assinatura da chefia imediata neste Requerimento; e

8. Aplica-se ao servidor removido a regulamentação interna vigente referente ao Programa de Avaliação de Desempenho do
Servidor Técnico-Administra�vo da Universidade. Compete à gestão da unidade de origem do servidor removido proceder a sua avaliação
de desempenho referente ao período de sua lotação naquela unidade, quando solicitado pela Divisão de Gestão de Desempenho –
DGD/CPTA/PROGEPE.

 

Nestes termos,

Pede deferimento.

Referência: Processo nº 23069.000498/2021-54 SEI nº 0019907


