
 

 
 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO POR POSSE EM 
OUTRO CARGO INACUMULÁVEL

RH-803 

 

Observação: O servidor deverá anexar a este formulário os documentos abaixo descritos. 
 

 Cópia da nomeação para o novo cargo; 
 Nada consta do sistema de bibliotecas; 
 Exame médico demissional a ser realizado através do SIASS-GV (o servidor deverá agendar exame pelo telefone 33 3301-1004); 
 Cópia do CPF; 
 Declaração de que não possui a identidade funcional; 
 Declaração de bens RH-080 ou cópia da Declaração de Imposto de Renda; 
 Declaração de cumprimento de efetivo exercício até véspera da vacância do cargo efetivo ou folha-ponto, assinada pela chefia 

imediata (modelo anexo); 
 Comparecer à Coordenação de Recursos Humanos, (33 3301-1003) e: 

- Solicitar exclusão do plano de saúde institucional; ou 
- Caso receba o auxílio de caráter indenizatório (ressarcimento de plano de saúde), solicitar recibo de quitação de despesas 
efetuadas com plano de saúde; ou 
- Declarar que não possui plano de saúde institucional e nem recebe auxílio de caráter indenizatório. 

Atenção:  
- Cancelar programação de férias, licença ou afastamento concomitante com a data de vacância solicitada. Neste caso, 
caberá ao próprio servidor encaminhar requerimento ao setor competente da PROGEPE para as providências necessárias.
01 Preencher e encaminhar à Chefia Imediata e Direção da Unidade/Setor
REQUERENTE (servidor) 

 

SIAPE CARGO 
 

TELEFONES DO(A) SERVIDOR(A) 
 

EMAIL DO(A) SERVIDOR(A) 
 

NOME DO DIRETOR(A) DA UNIDADE EMAIL DO DIRETOR(A) DA UNIDADE 

NOME DA CHEFIA IMEDIATA 
 

EMAIL DA CHEFIA IMEDIATA 
 

UNIDADE/SUBLOTAÇÂO 
 
 

À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
A/C da Coordenação de Avaliação e Movimentação de Pessoas (CAMP)/PROGEPE 
  
                Venho, por expressa e unilateral vontade, solicitar vacância por posse em outro cargo inacumulável a partir da data de 

     /     /         .  

                                                             (mesma data da posse no outro cargo) 
 

  nos termos do art. 33, inciso VIII,  da Lei 8.112/90 – servidor em estágio probatório 

  nos termos do art. 33, inciso VIII,  e do art. 29 da Lei 8.112/90 – servidor estável 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 
Governador Valadares,      /     /         .                                          [Assinatura do(a) servidor(a)] 

 

02 Preencher e encaminhar à Coordenação de Recursos Humanos (CRH/CGV)

Declara-se quanto à Inquérito Administrativo (Para preenchimento do Diretor da Unidade): 

 Não consta Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância do servidor requerente em análise na UFJF. 

 Consta Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância do servidor requerente na UFJF: 
      Nº do Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância                                                
      Situação:   Em andamento           Finalizado 
 

 

Declara-se quanto ao patrimônio (Para preenchimento do Diretor da Unidade): 

 Declara-se NÃO existir equipamento/material (patrimônio da UFJF) em posse do servidor requerente. 

 Declara-se existir equipamento/material (patrimônio da UFJF) em posse do servidor requerente. 
 

Gov. Valadares,      /     /         . 

 
 
 
 

[Assinatura e carimbo da chefia imediata]  

 
           Gov. Valadares,      /     /         . 

 
 
 
 

 [Assinatura e carimbo do diretor da Unidade / Setor]   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 

Declaro, para os devidos fins, que me comprometo a permanecer em efetivo 

exercício, na UFJF, até a véspera da vacância (decorrente de posse em outro cargo 

inacumulável ou exoneração) do cargo que ocupo, conforme o presente processo. 

 

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

NOME COMPLETO DO SERVIDOR: _________________________________________________ 

SIAPE DO SERVIDOR: _____________ 

DATA: ____/____/______ 

 

 

 Ciente e de acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Avaliação e Movimentação 

de Pessoas – CAMP/PROGEPE. 

 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA: ___________________________________________ 

SIAPE DA CHEFIA IMEDIATA: _____________ 

DATA: ____/____/______ 
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