
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

CCORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Campus Prof. João David Ferreira Lima – CEP 88040-900

Trindade - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil | cadc.ddp@contato.ufsc.br| +55 (48) 3721-4291

FORMULÁRIO PARA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SERVIDOR

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
(Lei nº 8.112/1990, Lei 11.091/2005, Decreto nº 5.824/2006 e Ofício Circular nº 015/2005/MEC).

DADOS DO SERVIDOR

Nome: 

Cargo: 

Localizaça�o Fí�sica/Lotação

Instruções para preenchimento:

 Este  formulário  deve  ser  preenchido  pela  chefia  imediata  do  servidor  sempre  que  houver  os
seguintes  casos:  admissão,  movimentação interna,  redistribuição,  designação ou destituição  de
chefia e em qualquer ocasião onde ocorra alteração/atualização das atividades do servidor.

 Devem ser informadas as atividades que o servidor efetivamente irá realizar no setor de trabalho e
a data de início das atividades deve ser a mesma da admissão, movimentação interna, redistribuição,
designação ou destituição de chefia ou que efetivamente iniciou a realizar as atividades.

 Para  a  definição  das  atividades  do  servidor,  a  chefia  deve  considerar  a  descrição  dos  cargos
disponibilizada no site:  https://cadc.ufsc.br/descricao-das-atividades/ Não deve ser enviada cópia
integral da descrição do cargo nem das atividades típicas constantes no Anexo II do Decreto nº
5.824/2006.

 Este formulário deve ser preenchido e assinado pela chefia imediata e pelo servidor.

 O ambiente organizacional do servidor será definido pela CADC e informado no Processo Digital
para  conhecimento.  Para  maiores  informações  acerca  da  definição  do  ambiente  organizacional,
acesse o site: https://cadc.ufsc.br/ambiente-organizacional/

Cadastrar e Encaminhar via PROCESSO 

DIGITAL no SPA https://

solar.egestao.ufsc.br/solar/

SETOR RESPONSÁVEL: CADC/DDP 
GRUPO DE ASSUNTO: 344 - Ambiente Organizacional 
ASSUNTO: 1241 - Ambiente Organizacional – Definição Ambiente 
e Atividades do Servidor
INTERESSADO NA UFSC: Servidor (a) que está tendo as atividades 
atualizadas

https://solar.egestao.ufsc.br/solar/
https://cadc.ufsc.br/ambiente-organizacional/
https://cadc.ufsc.br/descricao-das-atividades/


DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atenção:  Observe as  instruço� es  para  preenchimento acima antes  de preencher.  Devem ser
descritas  as  atividades  efetivamente  desempenhadas  pelo  servidor.  Na�o  enviar  co� pia  da
descriça�o do cargo.

Data de início das atividades: 

Observação: Caso o campo seja insuficiente, anexar documento complementar com o restante
das atividades assinado pela chefia imediata e pelo servidor (a).



DADOS DA CHEFIA IMEDIATA E CIÊNCIA DO SERVIDOR

Nome da Chefia Imediata: 

Matrí�cula UFSC:    SIAPE: 

______________________________________
Assinatura da Chefia Imediata

https://assina.ufsc.br/ 

CIÊNCIA DO SERVIDOR:

_________________________________
Assinatura do Servidor

https://assina.ufsc.br/

https://assina.ufsc.br/
https://assina.ufsc.br/
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