
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

(APUFPR-SSIND)

SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

FICHA DE FILIAÇÃO

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: _____________________________________________________________________________________________

Gênero:____________________  Data de Nascimento:_____ / _____ / _____   Estado Civil:_________________________________

RG:_________________ Órgão:________ Data Emissão: ____/____/____ PIS __________________ CPF: ____________________

Naturalidade: ____________________________________ Filiação: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Matrícula SIAPE: _______________________________________  Data de Admissão na UFPR: _____ / _____ / _____.

Endereço: ___________________________________________________________________ Número: _____________ 

CEP: ______________ Bairro: ___________________________ Cidade:________________________________ UF: _________ 

Telefone Residencial: ______________________ Celular: _____________________ Comercial: ___________________________

E-mail 1: ________________________________________  E-mail 2: ________________________________________

Deseja receber informativo impresso em sua residência:  (    ) Sim (     ) Não

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

Setor / Campus: ____________________________________  Departamento: ____________________________________

Titulação: (    ) Graduação (    ) Especialização (    ) Mestrado (    ) Doutorado

Carga Horária de trabalho: (      ) 20 horas (     ) 40 horas (    ) Dedicação Exclusiva

(     )  Professor do Magistério Superior (     ) Professor do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

(     )  Professor Visitante (      ) Professor Substituto - Vigência Contrato: ____/____/____.

(Cargo) Denominação / Classe / Nível ________________________________________________________________

A Contribuição Sindical mensal correspondente a 1% sobre a remuneração, constituída de Vencimento Básico e Retribuição

por Titulação, conforme definido em Assembleia Geral.

Pelo presente, solicito a minha filiação ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN),

através da Associação dos Professores da Universidade Federal  do Paraná – Seção Sindical  do ANDES-SN (APUFPR-SSIND).

Autorizo que a cobrança de contribuição  sindical seja feita mediante desconto em folha de pagamento, débito em conta corrente e ou

boleto bancário. Por esse instrumento, a seção sindical compromete-se a não realizar o desconto ou a cobrança do valor de maneira

concomitante. 

Escolha a opção em que realizará a contribuição sindical:
(   ) Desconto em folha* 
(   ) Débito em conta corrente – Banco __________________________
(   ) Boleto bancário

* em decorrência da MP 873/2019, o(a) servidor(a) deverá marcar mais de uma opção, além da autorização para desconto em folha, sem prejuízo de
que a contribuição não ocorra de maneira concomitante.

Curitiba, ________ de ______________________ de ________

_____________________________________

Assinatura


