
Data e Local Assinatura 

Eu,                                                                                                                                            , estou ciente e de

acordo com as orientações acima quanto aos procedimentos de Alteração de Lotação e também

ações dela decorrentes e que somente a Portaria de Alteração de Lotação poderá autorizar minha

movimentação funcional.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na

obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao servidor(a) de ter sua lotação alterada,

tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação funcional no âmbito da Universidade

Federal de São Paulo - UNIFESP;

2. Caso o(a) servidor(a) receba adicional de insalubridade, raio x ou radiação ionizante no setor em que

esta lotado atualmente, este recebimento será interrompido no ato da mudança para outro setor; Este

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;

3. O(A) servidor(a) fica ciente que é de sua responsabilidade requerer o adicional de insalubridade, raio x ou

radiação ionizante para a nova lotação, caso julgue pertinente, junto ao SESMT em formulário próprio

segundo orientações e procedimentos do DRH - Departamento de Recursos Humanos.

4. Caberá a Unidade de Gestão com Pessoas do Campus do(a) servidor(a) informar a Coordenadoria
de Mobilidade Funcional os Centro de Custos de 13 digitos e as UORG´s correspondentes as lotações
informadas pelo servidor na página 02 E 03 deste Formulário (origem e destino).

5. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, os documentos apresentados para fins de

identificação, serão armazenados e utilizados apenas para a tramitação do processo de Alteração de

Lotação.
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NOME CIVIL :

NOME SOCIAL:

CARGO:

REGISTRO FUNCIONAL:

MATRÍCULA SIAPE:

EMAIL:

TELEFONE:
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FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

2.LOTAÇÃO DE ORIGEM
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UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:

3.LOTAÇÃO DE DESTINO

UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:

DATA DE INÍCIO:
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Local e data Assinatura do(a) Responsável

5.CONCORDÂNCIA DOS(AS)  RESPONSÁVEIS5

A) RESPONSÁVEL PELA LOTAÇÃO DE ORIGEM:

B) RESPONSÁVEL PELA LOTAÇÃO DE DESTINO:

Local e Data Assinatura do(a) Responsável

Data e Local Assinatura 

Eu,       

cargo/função                                                                  , matrícula siape

em cumprimento ao disposto no Art. 117 inciso XVII e XVIII  da Lei 8.112/90,  declaro

para os devidos fins, que as atividades a serem desempenhadas pelo(a) servidor(a)

movimentado(a) guardam compatibilidade com as atribuições e responsabilidades inerentes a

seu cargo, assim, não incorrendo em desvio de função.

4.TERMO DE RESPONSABILIDADE DE COMPATIBILIDADE DE ATIVIDADES PARA
SERVIDOR A SER MOVIMENTADO

Preenchimento obrigatório pela chefia responsável pelo recebimento do servidor no destino

Lei 8.112/90 - Art. 117, Incisos:

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

5.CONCORDÂNCIA DO(A) SERVIDOR(A)

Local e Data Assinatura do(a) Servidor(a)
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