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ELIDA RAMOS MEDEIROS <elida_medeiros@ufg.br>

Fwd: Plano de Trabalho Funape Alterado em 23.01.2020
1 mensagem

WILSON LUIZ LINO DE SOUSA <wlino@ufg.br> 24 de janeiro de 2020 15:11
Para: planejamento.proadufg@gmail.com, ELIDA RAMOS MEDEIROS <elida_medeiros@ufg.br>

Boa Tarde!

Encaminho-lhes, conforme orientações, o Plano de Trabalho com alterações referentes ao período de vigencia do projeto e o pagamento das bolsas.

Solicito que acuse o recebimento, por favor!

Sigo à disposição!

Cordialmente,

Prof. Dr. Wilson Lino
Faculdade de Educação Física e Dança 
GEPELC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Esporte, Lazer e Comunicação
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Avenida Esperança s/n, Goiânia/Goiás. CEP: 74690-900.
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III QUADRO DE PESSOAL  
II I .a .  Part ic ipantes  (da  UFG ou de outra s  IES)  de forma voluntária  (Lei  nº  8 .958/94  e  10 .973/2004)  

Nome 
Regi stro  Funcional  ou  

matrícu la  
Inst i tu i ção  de 

v inculação  

Dados  

Vincu lação  
(Docente ,  Tec.  

Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção/mês  

Carga  Ho rária  anual  

      

 
Obs:  abaixo  de cada quadro ,  just i f ica r o  va lor da s  b olsa s  indicando os  seus  referencia is .  
II I .b .  Part i c ipantes  com recebimentos  de bolsa  ( da  UFG ou de outras  IFES)  (Lei  nº  8 .958/1994  e  10 .973/2004 )   

Nome 
Regi stro  

Funcional  ou  
matrícu la  

Inst i tu i ção  
de 

v inculação  

Dados  
Modal idade (*)  Vincu lação  

(Docente ,  Tec.  
Adm. ,  Discen te )  

Per íodo/  
Dura ção  

/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Tota l  

Prof .  Dr .  Wil son  Luiz  L ino  
de Sousa  

1544860 UFG  Docente 

 janeiro de 
2020 a 
novembro 
de  2021 

40 2.920,00 67.160,00 

Profa. Dra. Fernanda Cruvinel 
Pimentel  

1059114 UFG  

Docente Março a 
Dezembro 
de 2020 – 

Fevereiro a 
Novembro 

de 2021 

40 1.400,00 28.000,00 

Prof. Rony de Paula Mendonça 1127581 UFG  

Servidor Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

40 800,00 16.000,00 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG  

Discente Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 

80 800,00 16.000,00 



                                                   

de 2021 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG  

Discente Março a 
Dezembro 
de 2020 – 
Fevereiro a 
Novembro 
de 2021 

80 800,00 16.000,00 

Bolsista a ser selecionado(a)  UFG  

Discente 10 / Maio a 
Setembro de 
2020 – 
Maio a 
Setembro de 
de 2021 

80 404,00 4.040,00 

                                                                                                                                  Tota l  147.200 ,00  
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e def in ida nos  te rmo s da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº  03 /2017 .   
      

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

Nome CPF 

Dados  
Modal idade (*)  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carga 
Horá ria  
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor To ta l  

       

                                                                                                                                  Tota l   

(*)  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  Pa rt i c ipantes  –  Regim e de  CLT  

Nome Cargo  

Dados  

Carga  Ho rária  
semanal  

a .  Per íodo/  
Dura ção  

b.  Salário  base  
mensal  

c .  Encargos  -  
mensal  (* )  

d .  
Benef í c ios  -  
mensal  (**)  

Valor To ta l   
(a  *  (b+c+d))  

        
                                                                                                                                   Tota l   

Indica ção  dos  Benef í c ios  não  obrigatórios  e  g rat i f i cação  de função  (se  houv er)  com os  respect ivos  va lores :   

 (* )  Valor  es t imado dos  encargos  ( INSS,  P IS ,  FGTS,  reserv a r esci s ór i a  p roporc ional )  + ben ef í c ios  obr ig atór ios .  
(**)  Ben ef í c ios  não  obr ig a tór ios  ( ind icar  se  houver )  + gra t i f i cação  de função  ( ind icar  se  houver)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

O Coordenador do projeto intitulado “PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO – NÚCLEO UFG” solicita
alteração no Quadro de pessoal do projeto, objeto de acordo firmado entre a UFG e a FUNAPE.

Considerando que:

A alteração se refere à adequação da vigência de bolsas, tendo em vista o período de vigência do
projeto após sua assinatura;
Não houve alteração nos valores das rubricas e não foram feitas outras alterações no projeto;
O coordenador justifica as alterações como sendo importantes para a execução do projeto com os
objetivos propostos.

Somos favoráveis à alteração no Quadro de pessoal do projeto, conforme documento 1124569 e 1124603.

Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 29/01/2020, às
08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1124613 e o código CRC 16B88684.

Referência: Processo nº 23070.046522/2019-48 SEI nº 1124613

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

