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VACÂNCIA - POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL
Nome:

Matrícula SIAPE: CPF:
Cargo: Data de Admissão: ____/____/____
Classe: Nível/Padrão:
Jornada legal de trabalho: 20 horas 30 horas 40 horas DE
Lotação: Ramal:
Endereço residencial: Nº:
Complemento (apto, casa, bloco): Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone: Celular: E - mail:

Nome do órgão para o qual o servidor irá: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Com respaldo no Art. 33 da Lei 8112/90, a presente solicitação de VACÂNCIA do cargo público, acima 
mencionado, é a partir de ____/____/____.
O servidor:
-  deverá quitar débitos, porventura existentes, nesta Instituição, antes da abertura do processo;
-  que responde a processo disciplinar, na Instituição, fica ciente de que o referido processo terá continuidade
até sua conclusão, o que lhe acarreta o dever de atender as convocações e prestar os esclarecimentos que lhe
forem requeridos;
 - receberá os dias trabalhados, no mês da vacância, no acerto de contas.

Declaro estar ciente de que:
1. o servidor ainda em estágio probatório pode se utilizar do instituto da vacância, por posse em outro

cargo inacumulável, para efeito de considerar o tempo já trabalhado no agendamento de férias no novo
cargo.

2. no caso do servidor não ter doze meses de efetivo exercício no cargo anterior ou já ter gozado férias
neste, deverá complementar o período exigido para a concessão de férias no novo cargo (Portaria
Normativa nº 2/98 – SRH/MARE, no art. 7º, § único).

3. a recondução é facultada ao servidor estável no cargo público anteriormente ocupado, que por ventura
não venha a ser habilitado no estágio probatório relativo ao novo cargo (Lei nº 8.112/90, art. 20, § 2o).

Data: ____/____/____ ____________________________________________
Assinatura do (a) servidor (a) ou procurador legal

Encaminhe-se o presente processo ao DAP/PROGEPE para as devidas providências.

Data: ____/____/____ ____________________________________________
Assinatura da chefia imediata

Data: ____/____/____
________________________________________   

Assinatura da Direção do Setor/Pró-Reitoria

 
1. Abrir processo na unidade de lotação, anexando:

• o presente formulário devidamente preenchido e assinado;
• cópia de Diário Oficial da União, constando o ato de nomeação em novo cargo público;
• freqüência do servidor dos últimos 30 dias, anteriores e até a data da solicitação da vacância;
• cópia de comprovante de residência atual;
Obs.: as certidões negativas serão solicitadas pelo DAP.
Obs: o crachá e passe veicular deverão ser entregues na sala 201.

2. Tramitar e encaminhar o processo para a Departamento de Administração de Pessoal-DAP. dap@unila.edu.br

mailto:dap@unila.edu.br

