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DESIGNAÇÃO / NOMEAÇÃO DE CHEFIA 

 

Setor Solicitante: 

Nome do Servidor: 

Jornada de Trabalho:          20 h                 40 h              DE SIAPE: 

Cargo: 

Setor de Lotação: 

Designar para exercer a função/cargo de:  
 

 

(   ) FG_____ 

(   ) CD_____ 

(   ) FCC 
Designar como Substituto Eventual ou Sub-Chefe ou Sub-Coordenador ou Vice-Diretor: 
 

O servidor recebe adicional de insalubridade, periculosidade, gratificação de raios-x ou irradiação 
ionizante:        Não         Sim. 

Observação: Nos casos em que o setor de exercício da chefia é diferente do setor que gerou o laudo de 
concessão do adicional o pagamento será suspenso. 

 

Documentos anexados ao processo: 

Formulário de Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda  

Pessoa Física (Anexo II da Instrução Normativa nº 67/2011-TCU), ou Formulário de Declaração de 

Bens e Rendas (Anexo I da Instrução Normativa nº 67/2011-TCU). Obs: Documento obrigatório. 

Extrato da ata de eleição (para cargos eletivos). 

Declaração de exercício de cargo ou função (Anexo I). 

Extrato da ata de homologação no conselho departamental (para cargos eletivos). 

Termo de opção de remuneração (para cargos de direção – CD). 

Declaração de Acumulação de cargo (para cargo de direção – CD). 

Informamos ainda que temos ciência de que o pagamento pelo exercício de funções 
gratificadas (FG) e cargos de direção (CD) será efetuado a partir da publicação do ato no DOU 
(Lei nº 8.112/1990). 

 
Estando a função ocupada, autorizo a dispensa do atual titular/substituto. 
 
 
 

_______________, ____ de ______________ de ______. 
 

 
 

______________________________________ 

Assinatura/carimbo da Chefia imediata 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 
 

TITULAR 
 

Nome ______________________________________________________________ 
SIAPE nº _______________ 

 
        Declaro que não exerço outro cargo (CD) ou função (FG/FCC) na UFES, inclusive na condição de 
subchefe, subcoordenador, vice-diretor ou substituto eventual. 
         
        Declaro que exerço o cargo (CD)/ função (FG/FCC) na UFES (inclusive na condição subchefe, 
subcoordenador ou vice-diretor) de _________________________________________. Dessa forma, 
solicito dispensa do referido cargo / função a partir de _____/____/____. 
         
        Declaro que fui designado como substituto eventual do cargo de direção/ função gratificada de 
__________________________________________________________________. Dessa forma, solicito:  
             (  ) Cessar os efeitos da designação a partir de _____/____/____. 
             (  ) Não cessar os efeitos da designação. 
 

_______________, ____ de ______________ de ______. 
 
 
 

________________________________ 
 

Assinatura do servidor 
 

 
 
 

SUBSTITUTO 
 

Nome ______________________________________________________________ 
SIAPE nº _______________ 

 
        Declaro que não exerço outro cargo (CD) ou função (FG/FCC) na UFES, inclusive na condição de 
subchefe, subcoordenador, vice-diretor ou substituto eventual. 
         
        Declaro que exerço o cargo (CD)/ função (FG/FCC) na UFES (inclusive na condição subchefe, 
subcoordenador ou vice-diretor) de _________________________________________. Dessa forma, 
solicito dispensa do referido cargo / função a partir de _____/____/____. 
         
        Declaro que fui designado como substituto eventual do cargo de direção/ função gratificada de 
__________________________________________________________________. Dessa forma, solicito:  
             (  ) Cessar os efeitos da designação a partir de _____/____/____. 
             (  ) Não cessar os efeitos da designação. 
 

_______________, ____ de ______________ de ______. 
 
 
 

________________________________ 
 

Assinatura do servidor 
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