
 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Administração 
Departamento de Recursos Humanos  

 
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE LOTAÇÃO 

 

DADOS DO SERVIDOR 
Nome do Servidor (Completo e sem abreviações) 

      

Cargo 

      

Matrícula SIAPE 

      
Registro Funcional 

      

Telefone(s) para contato 

      
E-mail 

      

 
LOTAÇÃO ORIGEM 
Nome da Unidade de Lotação 

      

Centro de Custo 

      
Campus 

           

Horário 

      

 
LOTAÇÃO DESTINO 
Nome da Unidade de Lotação 

      

Centro de Custo 

      
Campus 

           

Horário 

      

Data de início na nova lotação:      /     /      

 
CONCORDÂNCIA DOS RESPONSÁVEIS: 

Responsável Lotação Origem 

Data ___/___/_____ 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

Responsável Lotação Destino 

Data ___/___/_____ 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro estar ciente e de acordo: 
- Com a mudança de lotação requerida neste formulário. 
- Que, caso receba adicional de insalubridade, raio x ou radiação ionizante no setor em que estou 
lotado atualmente, este recebimento será interrompido no ato da mudança para outro setor. 
- Que tal procedimento decorre da necessidade de evitar recebimento indevido do adicional de 
insalubridade, raio x ou radiação ionizante que até o momento faço jus, ocorrendo a possibilidade 
de devolução aos cofres públicos dos valores recebidos indevidamente. 
- Que fica sob minha responsabilidade requerer o adicional de insalubridade, raio x ou radiação 
ionizante para a nova lotação, caso julgue pertinente, junto ao SESMT em formulário próprio a ser 
retirado no RH. 

 
                                              ,       de                               de      .             
(local e data) 

 
__________________________ 

Assinatura do Servidor 

 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de São Paulo 

Pró-Reitoria de Administração 
Departamento de Recursos Humanos  

 
MOVIMENTAÇÃO 

RECEBIMENTO NO GUICHÊ NO DRH 
 
 
 
Recebido em ___/___/_______                                  ________________________________ 

Assinatura responsável pelo recebimento 

 

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RH 
 

Deferido 

Indeferido 

Data ___/____/_____ 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Diretor 

 

SECRETARIA 
 
 Portaria nº: ______________ 

 Publicada em ___/___/_____                                ________________________________ 
                                                                                                                                 Assinatura do Responsável 

Obs.: Anexar portaria. 

 
CADASTRO 

Lotação alterada no SIAPE em ____/____/______ 

Lotação alterada no Oracle em ____/____/______ 

______________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

 
FREQUÊNCIA (se houver mudança de horário) 

Horário alterado no Oracle em ____/____/______ 

______________________________ 
Assinatura do Responsável 
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