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OFÍCIO/HV/EVZ N° 05/2021 
 
Ao 
Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 
DD. Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE)/UFG 
 
Prezado Senhor, 
 

Vimos solicitar-lhe os trâmites necessários para o preenchimento da vaga de Discente de Doutorado 
01 prevista no item III.b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 
e 10.973/2004) conforme o plano de trabalho do HV/EVZ/UFG aprovado em 02/03/2021. 

Assim exposto, indicamos o nome de Helena Tavares Dutra, CPF 018.035.921-50, médica 
veterinária, discente do curso de Pós-Graduação em Ciência Animal, para atuar como preceptora de internação de 
animais de pequeno e grande portes para supervisão das atividades dos residentes dos Programa de Clínica e 
Cirurgia de Pequenos Animais e Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. A vigência da bolsa será de três anos 
prorrogável para mais um ano (03/03/2021 a 03/03/2025). 

A médica veterinária Helena Tavares Dutra é Técnica em Zootecnia pelo Instituto Federal Goiano 
Campus Urutaí, Médica Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Cursou Residência em 
Clínica e Cirurgia de Grandes Animais no HV/EVZ/UFG e possui o título de Mestre em Ciência Animal pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
Federal de Goiás. Atualmente está no Doutorado pelo mesmo programa. Possui experiência como preceptora pois 
já assumiu a função em dois momentos: maio a agosto de 2018 e novembro de 2018 a fevereiro de 2019. Por fim, 
em 27 de fevereiro de 2021, foi aprovada em segundo lugar em processo seletivo para preceptores (Anexo A e B). 
Assim, por seu perfil e pela aprovação no processo seletivo, julgamos que a indicada reúne todas as condições para 
assumir a função e, pelo conhecimento que possui na área e por conviver há vários anos no ambiente onde atuará, 
está ciente das regras de funcionamento para melhor condução das atividades. Face ao exposto, solicito a concessão 
de bolsa à Helena Tavares Dutra. 

Goiânia, 24 de março de 2021 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

 
EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2021 

 

A Direção do Hospital Veterinário (HV) da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) torna público o presente Edital para apresentação de propostas para provimento de 
vagas para preceptoria de residência médico-veterinária na área de internação de pacientes de pequeno 
e grande portes do Hospital Veterinário. 
 

1. PROPONENTES ELEGÍVEIS 
O candidato à preceptor deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 
a) Ser médico veterinário registrado no CRMV-GO. 
b) Comprovar titulação de especialização, aprimoramento, atualização de duração mínima de 350 horas ou 

residência, ou mestrado ou doutorado nas áreas de clínica médica, anestesiologia ou medicina de 
emergência, até a data de início das atividades (março/2021). 

c) Estar de acordo com o Termo de Compromisso de Preceptoria da Residência em Área Profissional da 
Saúde/EVZ/UFG (Anexo A). 

 
2. OBRIGAÇÕES DO PRECEPTOR 
Os médicos veterinários selecionados atuarão na orientação e supervisão, por meio de preceptoria, das 
atividades de residentes no cenário da prática hospitalar no HV/EVZ/UFG, em regime de plantão de 12 
horas, das 20:00 às 08:00 de segunda a sexta-feira, inclusive feriados, de acordo com escala estabelecida pela 
Direção do HV/EVZ/UFG de forma a integralizar 6 (seis) plantões mensais de 12 horas. Ressalta-se 
que se necessário, o preceptor selecionado poderá ser convocado para atuar nas atividades da 
internação, mesmo na ausência de residentes, em dias a serem previamente combinados com a 
Direção Técnica. 
 
3. NÚMERO DE VAGAS 
Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para a área de internação. 
 
4. APOIO FINANCEIRO 
O preceptor receberá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que conforme o vínculo com o HV/EVZ/UFG 
poderá receber ao final do mês trabalhado, o valor de direito, via depósito em conta bancária (estudantes de 
pós-graduação sem bolsa vinculados ao PPGCA; participante de projetos de extensão) ou na forma de apoio 
a projeto de pesquisa (alunos de pós-graduação com bolsa vinculados ao PPGCA) conforme as normas 
preconizadas para compras pela FUNAPE. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato, por meio de envio de e-mail para 
addamasceno@ufg.br, no período de 08/02/2021 a 21/02/2021, mediante o envio dos seguintes documentos, 
digitalizados: 
a) Ficha de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível (Anexo B). 
b) Cópia do comprovante de matrícula no PPGCA (para pós-graduandos). 
c) Cópia do registro no CRMV-GO. 
d) Cópia do currículo Lattes atualizado no mês de janeiro/2021 sem necessidade de comprovantes. 



e) Certificado atualizado (validade inferior a 30 dias) que comprove a titulação exigida no item 1b ou que 
a conclusão do curso ocorrerá até o início das atividades conforme previsto no item 1. 

 
5.2. O candidato aprovado que não possuir vínculo com a UFG será cadastrado no projeto de pesquisa do 
HV/EVZ/UFG como condição sine qua non para início das atividades. 
 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1. A seleção do preceptor basear-se-á na análise da documentação apresentada para inscrição, por uma 
comissão de seleção composta pela Diretoria Técnica do HV/EVZ/UFG, Coordenação dos Programas de 
Residência em Área Profissional da Saúde e Chefe do Setor de Clínica e Cirurgia Animal que analisará as 
propostas no dia 22/02/2021 até 18h00min. Inicialmente, realizar-se-á a verificação da elegibilidade da 
candidatura conforme item 1 deste Edital. 

6.2. O currículo Lattes será pontuado conforme tabela apresentada no Anexo C, sendo que ao currículo 
com maior pontuação será conferida a nota 10,0 e os demais aplicar-se-á regra de três para obtenção de nota 
de 0,0 a 10,0 e terá peso 1 na composição da nota final. No dia 23/02/2021, a partir das 14h00min, será 
realizada a prova oral com cada um dos candidatos pelos membros da Comissão de Seleção, cujo resultado 
será emitido por meio de nota de 0,0 a 10,0, e terá peso 2 na composição da nota final. A convocação para 
a prova oral será realizada por e-mail. A nota final será composta pela média ponderada da nota do 
currículo e da prova oral, considerando os respectivos pesos, sendo que o valor mínimo para a 
aprovação será 7,5 (sete vírgula cinco). 

6.3. Se o número de inscritos for inferior ao número de vagas que consta nesse edital, o processo seletivo 
poderá não ser realizado, sendo que esta decisão ficará a critério da Diretoria Técnica do HV/EVZ/UFG; 

6.4. Se o número de selecionados for inferior ao número de vagas que consta nesse edital, a implementação 
da preceptoria não será realizada, sendo que esta decisão ficará a critério da Diretoria Técnica do 
HV/EVZ/UFG; 

6.5. Os critérios de desempate serão em ordem: maior nível de titulação; maior tempo de titulação; maior 
tempo de experiência profissional; maior tempo de experiência em preceptoria; maior idade. 
 
7. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
7.1. O resultado preliminar do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do HV/EVZ/UFG 
(https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/) no dia 25/02/2021 até às 23:59. A ordem dos selecionados será 
disposta em ordem decrescente das notas obtidas. 

7.2. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar até o dia 26/02/2021 às 23:59 
por meio do e-mail addamasceno@ufg.br. 

7.3. O resultado final do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do HV/EVZ/UFG 
(https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/) no dia 27/02/2021 às 23:59. 

7.4. O resultado final do processo seletivo terá validade por seis meses. 
 
8. DA DURAÇÃO DA PRECEPTORIA 
 
8.1. Os aprovados celebração um contrato de duração máxima de 06 (seis) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado para mais 06 (seis) meses à critério da Direção do HV/UFG e 
atendendo às exigências previstas no item 1. 
 

Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno 
Diretor/HV/EVZ/UFG  



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

 
ANEXO A 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE/EVZ/UFG 
 
(A) O HOSPITAL VETERINÁRIO, órgão complementar da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 
Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG), com sede na Avenida Esperança, s/nº, Campus Samambaia, CEP 74690-900, 
Goiânia, GO, neste ato representado pelo seu Responsável Técnico e Diretor Executivo, será doravante denominado 
CONCEDENTE. 
 
(B) FULANO DE TAL, brasileiro(a), portador(a) do documento de identidade (RG) nº 000000, expedido pela SSP-
GO, inscrito(a) no cadastro de pessoa física (CPF) sob o nº 000.000.000-00, médico veterinário registrado sob o 
CRMV-GO nº 0000, domiciliado(a) na Rua Abcd, nº 00, Bairro Abcd, CEP 00000-000, Goiânia, GO, será doravante 
denominado(a) PRECEPTOR(A). 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Compromisso de Preceptoria do 
Programa de Residência em Área Profissional da Saúde da EVZ/UFG (PRAPS/EVZ/UFG), à luz da Resolução CFMV 
nº 1076, de 11 de dezembro de 2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 

DO OBJETO 
 
Cláusula 1ª - O presente tem como objeto, a contratação do(a) PRECEPTOR(A) para a realização de 06 (seis) 
plantões mensais de 12 horas (20h00min às 8h00min) para a supervisão das atividades dos Residentes do Programa 
de Residência em Área Profissional da Saúde da EVZ/UFG, nos cenários de práticas do Hospital 
Veterinário/EVZ/UFG. 
 

DA QUALIFICAÇÃO DO(A) PRECEPTOR(A) 
 
Cláusula 2ª – Para se ocupar a vaga, o(a) PRECEPTOR(A) afirma preencher todos os requisitos elencados a seguir: 

I. Foi aprovado(a) em processo seletivo regido por edital específico publicado pela Direção do 
HV/EVZ/UFG no sítio eletrônico https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/. 

II. É médico(a) veterinário(a) registrado(a) no CRMV-GO; 

III. Comprovou titulação de especialização (lato sensu) ou residência, e/ou mestrado e/ou 
doutorado, nas áreas de clínica médica, anestesiologia ou medicina de emergência, até a data de 
início das atividades; 

IV. Concordou em participar da preceptoria na condição de bolsista por estar vinculado ao projeto de 
extensão do HV/EVZ/UFG (colaborador externo) ou ao Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Animal (PPGCA) da EVZ/UFG (mestrando ou doutorando); 

 
DOS DEVERES DO(A) PRECEPTOR(A) 

 
Cláusula 3ª - O(A) PRECEPTOR(A) contratado(a) declara que está ciente de que: 



 
I. não poderá alegar desconhecimento do disposto no Edital de Seleção e das cláusulas do presente 

Termo após a sua assinatura; 

II. exercerá a função de orientador de referência de forma integralmente presencial para os 
Residentes no desempenho das atividades práticas de monitoramento, tratamento e cuidados de 
enfermagem de pacientes hospitalizados na sala de internação de animais de pequeno porte, na 
sala de isolamento de animais de pequeno porte, na sala de emergência e na área de atendimento 
de animais de grande porte; 

III. agirá de acordo com a Resolução nº 1138, de 16 de dezembro de 2016, que aprova o Código de 
Ética do Médico Veterinário; 

IV. seguirá os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do HV/EVZ/UFG, especialmente aqueles 
relativos ao Serviço de Internação e ao Serviço de Urgência e Emergência; 

V. cumprirá a escala de plantões noturnos durante a semana e diurnos/noturnos aos finais de 
semana e feriados, devendo ser pontual e assíduo; 

VI. deverá informar à Diretoria Técnica do HV/EVZ/UFG sobre a impossibilidade de cumprimento 
do plantão definido em escala com a antecedência mínima de 12 horas; 

VII. deverá solicitar ao residente e/ou ao(à) PRECEPTOR(A) que o precedeu a passagem dos casos 
dos pacientes internados para continuidade do atendimento; 

VIII. definirá no início do plantão, qual será a dinâmica de trabalho do período, de acordo com as 
necessidades dos pacientes internados; 

IX. não alterará a prescrição de paciente internado, exceto em casos emergenciais, ou seja, de 
importância fundamental para o suporte de vida do paciente; 

X. não é atribuição do(a) PRECEPTOR(A) revisar a conduta diagnóstica dos pacientes internados; 

XI. a alteração de protocolo terapêutico ou de manejo deve ser registrada no prontuário de internação 
do paciente e assinado pelo preceptor; 

XII. preencherá a cada plantão o Caderno de Preceptoria, com informações destinadas à Diretoria 
Técnica do HV/EVZ/UFG sobre qualquer irregularidade que afete o bom andamento dos serviços 
e do programa de residência ou dificuldades e problemas de qualificação do(s) Residente(s) no 
desenvolvimento de atividades práticas para que seja possível tomar as devidas providência para 
proporcionar a devida aquisição das competências necessárias para as tarefas; 

XIII. que deverá alocar o Caderno de Preceptoria em local definido pela Direção do HV/EVZ/UFG, 
não devendo deixá-lo disponível aos Residentes; 

XIV. é vedado ao preceptor a publicação de quaisquer informações relativas ao ambiente do 
HV/EVZ/UFG e relativas aos Residentes em qualquer meio eletrônico que não seja o e-mail 
institucional da Diretoria Técnica e da Direção Executiva do HV/EVZ/UFG; 

XV. contribuirá para o processo formativo dos residentes, prezando por uma abordagem pedagógica, 
educadora e cordial junto ao residente 

XVI. estará acessível, conforme escala de serviço, nas atividades assistenciais do programa de 
residência, para dirimir dúvidas dos Residentes na execução das atividades, promovendo o 
aperfeiçoamento de condutas e procedimentos realizados pelos residentes; 

XVII. manter-se-á atualizado(a) com o objetivo de contribuir efetivamente na capacitação do Residente 
por meio de instruções formais; 

XVIII. contribuirá de modo contínuo com o programa de residência visando seu aprimoramento; 

XIX. comparecerá às reuniões convocadas pela Direção do HV/EVZ/UFG; 

XX. participará de cursos de capacitação em preceptoria. 

 



DOS DIREITOS DO(A) PRECEPTOR(A) 
 
Cláusula 4ª - O(A) PRECEPTOR(A) bolsista declara estar ciente de que: 
 

I. fará jus a uma bolsa mensal de R$ 2000,00 (dois mil reais), se sua vinculação for pelo projeto de 
extensão, cujo pagamento ocorre pelo critério de mês vencido; 

II. fará jus a um auxílio de apoio ao projeto de pesquisa em seu nome de R$ 2000,00 (dois mil 
reais) mensais, se for bolsista de mestrado ou doutorado do PPGCA/EVZ/UFG, cujo desembolso 
será de forma parcelada em cronograma estabelecido em comum acordo com a Diretoria Executiva 
do HV/EVZ/UFG. 

III. o pagamento da bolsa ocorre exclusivamente em conta corrente em nome do bolsista preceptor; 
IV. o Diretor do HV/EVZ/UFG é o responsável por incluir, suspender e cancelar a bolsa; 
V. todo atraso no pagamento de bolsas deve ser comunicado imediatamente ao Diretor Executivo do 

HV/EVZ/UFG para apuração; 
VI. não é permitido perceber bolsas de preceptoria concomitantemente com qualquer modalidade de 

bolsa (ou benefício semelhante) de agência de fomento nacional ou instituição pública; 
VII. a percepção de bolsa preceptoria não caracteriza vínculo empregatício entre a CONCEDENTE e 

o(a) PRECEPTOR(A); 
VIII. não é permitido ao bolsista preceptor receber bolsa se possuir relação de parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade de até 3º grau com o Diretor do HV/EVZ/UFG ou Coordenador do 
PRAPS/EVZ/UFG; 

IX. as razões para a devolução de bolsas são não observância ao inciso VI desta cláusula, receber bolsa 
resultante de pagamento indevido; deixar de cumprir os compromissos assumidos para a execução 
do projeto; 

X. se constatada a irregularidade, o bolsista fica obrigado a restituir os valores despendidos com a 
bolsa na conta do centro de custo do HV/EVZ/UFG junto à FUNAPE,  

XI. o cancelamento da bolsa de preceptor poderá ser solicitado a pedido do PRECEPTOR(A) por 
motivos de foro íntimo ou em virtude de situações que impossibilitam o atendimento dos deveres 
da preceptoria ou por iniciativa da Direção do HV/EVZ/UFG em caso de desempenho insatisfatório 
do PRECEPTOR(A) ou outros motivos pertinentes. 

 
DO RECURSO 

 
Cláusula 5ª - Fica eleito o foro administrativo o Conselho Diretor do HV/EVZ/UFG para dirimir as questões oriundas 
do presente instrumento. 

• • • 
 
Para constar, lavrei o presente Termo de Compromisso de Preceptoria do Programa de Residência em Área Profissional 
da Saúde da EVZ/UFG, o qual é firmado por mim, Diretor Executivo do CONCEDENTE e pelo(a) PRECEPTOR(A). 
 

Goiânia, ___ de outubro de 2020 
   
Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno 

Diretor/HV/EVZ/UFG 
Port. nº 5441 - DOU 04/10/2018 

 Fulano de Tal 
CPF 000.000.000-00 

 
  



ANEXO B 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 
EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2021 

 
NOME:  CPF:  
    

RG:  ÓRG. EXP.:  Nº CRMV-GO:  
      

CELULAR:  E-MAIL:  
 
CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO: 
☐ Comprovante de vínculo ao PPGCA 
☐ Comprovante de vínculo ao projeto de extensão 
☐ Curriculum Lattes 
 

------------------------------------------------ 
 
 

☐ Li e concordo com os termos do EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2021 
 
 

Goiânia, ___ de ________ de 2021 
 
 

__________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO C 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 
PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 

EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2021 
 
 

PARÂMETROS PONTUAÇÃO 
Curso de pós-graduação latu senso na área > 350 horas (últimos 5 anos) 10 pontos 
Curso de residência na área 20 pontos 
Mestrado concluído na área ou área afim 25 pontos 
Doutorado concluído na área ou área afim 30 pontos 
Formação complementar - participação em curso na área (últimos 5 anos) 1 ponto/8h 
Atuação profissional na área (últimos 5 anos) 5 pontos/ano 
Experiência em preceptoria 7 pontos/ano 
Artigo Qualis A publicado na área 5 pontos/cada 
Artigo Qualis B1 publicado na área 3 pontos/cada 
Artigo Qualis B2 publicado na área 2 pontos/cada 
Artigo Qualis B3-B4 publicado na área 1 ponto/cada 
Artigo Qualis C publicado na área 0,5 ponto/cada 
Trabalho ou resumo publicado na área (últimos 5 anos) 0,5 ponto/cada 
Trabalho/palestra apresentado(a) na área (últimos 5 anos) 0,5 ponto/cada 
Organização de eventos, congressos, exposições e feiras na área (últimos 5 anos) 1 ponto/cada 
Participação em eventos, congressos, exposições e feiras na área (últimos 5 anos) 0,25 ponto/cada 

 
 





  

 

2ª Carta de Alteração do Quadro de Bolsistas 

 

Ilmo. Sr. 

Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 

Pró-Reitor de Administração e Finanças/Universidade Federal de Goiás 

 

 Encaminhamos a 2ª carta de alteração do Quadro de bolsistas, referente ao projeto “HOSPITAL VETERINÁRIO/EVZ/UFG”, centro de custo 

11.237, coordenado pelo Prof. Adilson Donizeti Damasceno. 

 

 O remanejamento consiste na inclusão da bolsista Helena Tavares Dutra ao quadro de pessoal III.b, no valor mensal de R$ 2.000,00 e referente 

ao período de 03/03/2021 a 03/03/2025. A vaga foi transferida do valor “a definir”do quadro III.c, conforme solicitação do coordenador em anexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III QUADRO DE PESSOAL 

 

III.b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004) 

 

Nome 

Registro 

Funcional ou 

matrícula 

 
Instituição de 

vinculação 

Dados 

 
Modalidade (*) 

Vinculação 

(Docente, Tec. 

Adm., Discente) 

Período/ 

Duração 

/mês 

Carga 

Horária 

Mensal 

Valor 

Mensal 

 
Valor Total 

Vilma Ferreira Oliveira 800697 UFG 
Desenvolvimento 

Institucional 
Téc. Adm. 24 meses 160 R$ 2.000,00 R$ 48.000,00 

Helena Tavares Dutra 2021100589 UFG 
 

Extensão e Cultura 
Discente de 
Doutorado 

48 meses 72 R$ 2.000,00 R$ 96.000,00 

Coordenador Clínico 01 - UFG 
Desenvolvimento 

Institucional 
Docente 60 meses 80 R$ 2.200,00 R$ 132.000,00 

Apoio administrativo 01 - UFG 
Inic. Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 
Téc. Adm. 60 meses 80 R$ 1.100,00 R$ 66.000,00 

Discente de Graduação 01 - UFG Iniciação Científica Discente 60 meses 48 R$ 400,00 R$ 24.000,00 

Discente de Mestrado 01 - UFG 
Iniciação em Extensão 

e Cultura 
Discente de 

Mestrado 
60 meses 96 R$ 1.500,00 R$ 90.000,00 

Discente de Doutorado 01 - UFG 
Iniciação em Extensão 

e Cultura 
Discente de 
Doutorado 

60 meses 96 R$ 2.200,00 R$ 132.000,00 

Total R$ 588.000,00 

 

 

III.c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa 

 
Nome 

 
CPF 

Dados 

Modalidade (*) 
Período/ Duração 

/mês 

Carga Horária 

Mensal 
Valor Mensal Valor Total 

Pesquisador 01 -- Pesquisa - Pós-Doutorado 60 meses 96 R$ 4.100,00 R$ 246.000,00 

Monique Machado Louredo Teles Bombardelli 032.664.231-51 Extensão e Cultura 12 meses 96 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Marina Santos da Silva 029.680.251-47 Extensão e Cultura 12 meses 96 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Ana Paula Alves Arantes 700.657.071-92 Extensão e Cultura 12 meses 96 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Thaysa da Silva Rezende 757.856.331-91 Extensão e Cultura 12 meses 96 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Preceptor Residência 05  -- Extensão e Cultura 60 meses 80 R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 



Preceptor Residência 06  -- Extensão e Cultura 60 meses 80 R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 

Preceptor Residência 07  -- Extensão e Cultura 60 meses 80 R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 

Preceptor Residência 08  -- Extensão e Cultura 60 meses 80 R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 

A definir      R$ 288.000,00 

Total R$ 1.110.000,00 

 

 

Goiânia, 25 de Março de 2021.  

 

 

 

Aprovação pelos participes 

 

 

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral   Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 

Diretor Executivo    Pró-Reitor de Administração e Finanças/UFG 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

À Fundação de Apoio à Pesquisa,

O Coordenador do projeto intitulado “Hospital Veterinário/EVZ/UFG ” solicita   alteração no quadro de
bolsistas do plano de trabalho objeto de acordo firmado entre a UFG - FUNAPE.

Considerando que:

a solicitação se refere a alterações no quadro com a inclusão de novo bolsista;
as alterações são todas dentro da rubrica de “pagamento de pessoal”;
não há alterações de despesas de rubricas diferentes;
o coordenador justifica as alterações como sendo importantes para a execução do projeto com os
objetivos propostos e
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 anexo
documento 1969137, 1969143, 1969147 e 1969151.

 

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, Usuário Externo,
em 26/03/2021, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 26/03/2021,
às 17:14, 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 1969155 e
o código CRC 95C965F9.

Referência: Processo nº 23070.008595/2021-56 SEI nº 1969155

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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

