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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESPACHO

À Diretoria de Gestão com Fundações de Apoio/PROAD-UFG,

 

Informamos que a par�r do 01/05/2019 em diante será inserido na relação de pagamento de
bolsistas o Arquiteto Leonardo Dimitry  Silva Guimarães, TAE-UFG, em subs�tuição à Arq. Gerani Félix do Nascimento -
o que não implicará em mudanças nos valores previstos no projeto.

A equipe de bolsistas deste projeto ficará composta dos seguintes membros:

1. Edberto Fava Bueno
2. Gerani Félix do Nascimento
3. José Madson Caldeira de Faria
4. José Maurício Pereira Ogata
5. Leonardo Dimitry Silva Guimarães

Atenciosamente,

Marco A. Oliveira
Coordenador do Projeto

 

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio De Oliveira, Diretor, em 27/05/2019, às 07:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0679192 e o código CRC
CC92E707.

Referência: Processo nº 23070.001093/2019-80 SEI nº 0679192

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


                                                   

 

III QUADRO DE PESSOAL  

II I .a .  Part ic ipantes  (da UFG ou de outras  IES)  de for ma voluntária (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

No me  
Regi stro  Funcional  ou  

matrícula  

Inst i tui ção de 

vinculação  

Dados  

Vinculação  

(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  

Duração/ mês  
Carg a Horária anual  

Marco  Antonio  de Ol ivei r a  300688 UFG Tec.  Ad minis t .  02 /19  a  12 /21  80  

Vicen te  da Rocha Soares Fer rei r a   UFG Docente  02 /19  a  12 /21  80  

Tasso  de Sou sa Lei t e   UFG Docente  02 /19  a  12 /21  80  

 

Obs:  abaix o de cada quadro,  just i f icar o valor das  bolsas  indicando os  seus  referenciais .  

II I .b.  Part i c ipantes  co m recebi mentos  de bolsa ( da UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

No me  

Regi stro  

Funcional  o u 

matrícula  

Inst i tui ção 

de 

vinculação  

Dados  

Modal idade (*)  Vinculação  

(Docente ,  Tec.  

Ad m. ,  Discen te )  

Per íodo/  

Duração  

/mês  

Carg a 

Horária  

Mensal  

Valor  

Mensal  

Valor 

Tota l  

Edberto Fava Bueno  UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  35 40 2.500,00 87.500,00 

Gerani Felix do Nascimento Silva 1473309 UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  3 40 1.600,00 4.800,00 

José Maurício Pereira Gonçalves Ogata 1650406 UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  35 40 1.600,00 56.000,00 

José Madson Caldeira  UFG Desenv. Institucional Docente 35 40 2.500,00 87.500,00 

Leonardo Dimitry Silva Guimarães  UFG Desenv. Institucional Tec.  Ad minis t .  32 40 1.600,00 51.200,00 

                                                                                                                                  Total  287.000 ,00 

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOL UÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017 .   

      

II I .c .  Outros  Part ic ipantes  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  for ma de Bol sa  

No me  CPF 

Dados  

Modal idade (*)  Per íodo/  

Duração  

/mês  

Carg a 

Horária  

Mensal  

Valor  

Mensal  
Valor Tota l  

 NÃO SE APLICA       

                                                                                                                                  Total   

(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   

 

II I .d.  Outros  Part i c ipantes  –  Regi me de  CLT  

No me  Carg o  

Dados  

Carg a Horária 

se manal  

a.  Per íodo/  

Duração  

b.  Salário base  

mensal  

c .  Encarg os  -  

mensal  (* )  

d.  

Benef í c ios  -  

mensal  (**)  

Valor Tota l   

(a  *  (b+c+d))  



                                                   

NÃO SE APLICA        

                                                                                                                                   Total   

Indicação dos  Benef í c ios  não obrig atórios  e  g rat i f i cação de função (se  houver)  co m os  respect ivos  va lores :   

 ( *)  Valor  es t imado dos  encargo s  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserva r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben efí c ios  obr igatór ios .  

(**)  Ben efí c ios  não  obr iga tór ios  ( ind icar  se  hou ver )  + gra t i f i cação  de fun ção  ( ind icar  se  houver)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

O Coordenador do projeto intitulado “Agenda Ambiental na Administração Pública: Implementação do Programa
UFG Sustentável ” solicita alteração no quadro de pessoal do Plano de Trabalho, objeto de acordo firmado entre a UFG e
a FUNAPE.

Considerando que:

a solicitação se refere à substituição de bolsista no projeto;
a alteração é apenas dentro da rubrica de “Pessoal";
não há alterações de despesas de rubricas diferentes;
não houve alteração no objeto, nem nos valores totais das rubricas e do projeto.

Somos favoráveis às alterações no quadro de pessoal do Plano de Trabalho, conforme documentos 0679192 e 0690625.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Diretora, em 31/05/2019, às 16:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0690663 e o código CRC
4779987E.

Referência: Processo nº 23070.001093/2019-80 SEI nº 0690663

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

