
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

 
AUXÍLIO TRANSPORTE (Inclusão/Atualização): □ Administrativo  □ Decisão Judicial 

 

Nome                                                                                                        Siape ou CPF 

Cargo                                                                                                        Lotação 

Endereço residencial: 

Rua:                                                                                                                                                           _nº _________  
 
Complemento                      Bairro                                      CEP                        Cidade                                    UF   

 

 
Transporte coletivo correspondente ao deslocamento residência/trabalho/residência, para parâmetro de cálculo. 

Deslocamento residência trabalho: 
Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Deslocamento trabalho residência: 
Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Empresa:  Linha:  Tarifa: R$ 

Obs.: 
  

_                                      
 
 

HORÁRIO DE TRABALHO
□ Declaro que trabalho em regime de escala/plantão, no horário das ____:____ as _ ___:____, totalizando, 
em média, ______dias trabalhados no mês; 
□ Declaro que trabalho de segunda a sexta em dois turnos (assinale “x” nos turnos de trabalho) 

 
DIA MANHÃ TARDE NOITE 

Seg    
Ter    
Qua    
Qui    
Sex    

Observação:  
 
 
 

Estou ciente de que: 
a)  a declaração falsa infringe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, como também o artigo 299 

do Código Penal Brasileiro e que responderei civil, penal e administrativamente caso ela ocorra; 
b)   deverei atualizar as informações sempre que ocorrer alterações de dia/horário de trabalho e/ou de endereço; 
c)   no caso de deslocamento intermunicipal, deverei encaminhar, anualmente, cópia do recibo de entrega da declaração 

do imposto de renda, no qual deverá conter o mesmo endereço mencionado em meu processo de auxílio transporte. 
 
 

Data:  __  / ___ / ______                Assinatura servidor(a)                     Assinatura e carimbo da chefia imediata  
Orientações 
-Realizar a abertura de processo na Divisão de Protocolo, anexando comprovante de residência em nome do servidor (água, luz, telefone ou contrato de 
locação) ou declaração de endereço com firma reconhecida (modelo disponível em:  https://progep.furg.br); 
* NO CASO DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL ANEXAR: 
- cópia do recibo de entrega da declaração anual do imposto de renda junto a Receita Federal, no qual deverá conter o mesmo endereço mencionado em seu 
processo de auxílio transporte, que por conseqüência passará a ser registrado no assento funcional; 
- contrato firmado com a empresa e cópia do certificado de registro no DAER, para transporte fretado; 
*o pagamento de auxílio transporte nos deslocamentos intermunicipais estarão sujeitos à efetiva comprovação de uso pelo servidor (Mem. Circ. 19/2011 – 
PROGEP, disponível em https://progep.furg.br) 
- De acordo com o Decreto nº 2880/98, o servidor não faz jus ao auxílio transporte na intrajornada (repouso/almoço); 
- Conforme O.N. 4/2011, aos dirigentes de recursos humanos cabe garantir a economicidade na concessão do auxílio, com a escolha do meio de transporte 
menos oneroso para a Administração. Portanto, no cálculo da despesa, a possibilidade do benefício da passagem integrada deverá ser observada; 
- Por recomendação contida no Acórdão TCU nº 1595/2007, não será concedido o benefício do auxílio transporte aos servidores res identes a distância 
superior a 200 km do trabalho. 


