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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

FORMULÁRIO LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSES 

PARTICULARES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/PROGEP, 

1. Dados do Requerente: 

Nome Completo: 

Nome Social: 

CPF:* SIAPE:* 

E-mail institucional:* E-mail pessoal: 

Telefone:* 

*preenchimento obrigatório 

2. Usufruto de Períodos Anteriores de Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP) 

1.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

2.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

3.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

4.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

5.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

6.   De _____/_____/__________ a _____/_____/__________ 

*preenchimento obrigatório 

3. Aferição de Conflito de Interesse - Lei 12.813/2013: 

 

3.1 Durante o usufruto da LIP, pretende exercer atividades privadas? 

   Não 

   Sim - Caso positivo responder também os itens 3.2 e 3.3 

 
3.2 Descrição das atividades desempenhadas no setor público nos últimos 12 meses. 
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3.3 Descrição da atividade privada que irá exercer ou do recebimento de propostas de trabalho que 
pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS) 

   Opto por não recolher para o Regime de Previdência do Servidor Público, ciente de que não farei jus 
aos benefícios do referido regime. 

Opto por recolher para o Regime de Previdência do Servidor Público, ciente de que farei jus aos 
benefícios do referido regime. 

 
5. Requerimento: 

Solicito, com base no art. 91 da Lei nº 8.112/1990, licença para tratar de interesses particulares pelo 
período de ________________________________ (até 3 anos), a partir de _____/_____/_________. 

Solicito, com base no Art. 19º da Resolução Nº 26/2019, do Conselho Universitário da FURG, que 
dispõe sobre a Política de Inovação e de Tecnociência Solidária, licença para tratar de interesses 
particulares pelo período de ________________________________ (até 3 anos), a partir de 
_____/_____/_________. 

• Eventual pedido de prorrogação da licença deverá ser apresentado pelo servidor, com no mínimo 
dois meses de antecedência do término da licença vigente, observado o limite de três anos para cada 
licença 
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6. Plano de saúde 

Estou ciente de que, concedida a licença, opte pela manutenção do plano de saúde do contrato FURG, 

assumirei o valor integral do plano, mensalidade e custeio da União (subsídio), enquanto durar a licença. 

 
 

 
______/______/_________ 

(Data) 

 
_________________________________________ 

(Assinatura do Requerente) 

 

7. Chefia Imediata 

- De acordo 

Sim 

 

Não 

Justificativa:  _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/______/_________                               ________________________________________________ 

                                                                                                                 (Assinatura e carimbo) 

Encaminhar à PROGEP / DIGEP 

 
8. PROGEP / DIGEP 

- De acordo 

Sim Não 

 

Justificativa:  _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/______/_________                               ________________________________________________ 

                                                                                                                 (Assinatura e carimbo da Pró-Reitora) 

Encaminhar ao Gabinete do Reitor com minuta da portaria. 
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9. Gabinete do Reitor 

- Conforme solicitação do servidor, e, de acordo com os pareceres da Chefia e da PROGEP: 

Defiro Indefiro 

 

Justificativa:  _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Data: ______/______/_________                               ________________________________________________ 

                                                                                                                 (Assinatura do(a) Reitor(a)) 

 

Encaminhar à PROGEP/DIGEP 

OBS: Anexar portaria de concessão. 

 

10. PROGEP 

- Coordenação de Folha de Pagamentos 

 

______/______/_________ 

(Data) 

 

______________________________________ 

(Assinatura e carimbo) 

 

- Coordenação de Concessões e Registros 

 

______/______/_________ 

(Data) 

______________________________________ 

(Assinatura e carimbo) 

Arquiva-se 
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