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Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 076/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 05 de junho de 2017. 

À 
Pró-Reitoria de Administração 
Pra' Teresa Cristina Janes Carneiro 

Prezada Pró-Reitora, 

Solicito que seja providenciado remanejamento de Diárias do Centro de Ciências 
da Saúde, na forma abaixo: 

DE: 
Diária Nacional [000069] F 0112000000 R$ 2.427,20 

 

PARA: 
Diária Nacional - Internacional [000095] F 0112000000 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Gláucia Rodri es de Abreu 
Diretora do Centro de Ciencias da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ca@ufes.br  



Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 075/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 05 de junho de 2017. 

À 
Pró-Reitoria de Administração 
Prol' Teresa Cristina Janes Carneiro 

Prezada Pró-Reitora, 

Venho por meio deste, pontuar algumas questões que considero extremamente 
importantes no momento atual de contenção de despesas e, que deverão auxiliar a 
gestão no que concerne a otimização dos recursos: 

Apesar do auto volume de recurso destinado à manutenção predial no CCS nos 
meses de janeiro a fevereiro, até o presente momento a direção não conseguiu o 
detalhamento de onde foram gastos e o custo dos serviços prestados; 
Reitero minha solicitação de que sejam dados os encaminhamentos necessários 
para que o Centro possa utilizar para pagamento dos seus gastos, os recursos 
referentes aos aluguéis de cantinas, bancos, copiadoras, etc. Seria injusto que o 
centro arcasse com os custos básicos e não pudesse contar com a arrecadação 
dos aluguéis supracitados; 
Extremamente preocupante o valor da conta de luz em relação aos recursos 
aportados para o ano de 2017, antecipadamente informamos que não 
conseguiremos ultrapassar o mês de julho com as contas em dia. Além disso, nos 
preocupa o fato de que a conta de luz da administração do CCS, do IOUFES e 
do HEMOES, ainda arcados pelo Hospital Universitário, em breve estará 
desmembrado em contas isoladas para o Centro; 
Não nos é clara a situação do HEMOES em relação à locação do espaço, 
pagamento de água, luz e telefone. 

Diante do exposto solicito vossa intervenção para que possamos colaborar com 
uma gestão mais efetiva e eficiente. 

Atenciosamente, 

Prof. D?. Gláucia Rodrigues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Mar:ripe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@ufes.br   
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Memorando no no 075/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 05 de junho de 2017. 

À 
Pró-Reitoria de Administração 
Pra' Teresa Cristina Janes Carneiro 

Prezada Pró-Reitora, 

Venho por meio deste, pontuar algumas questões que considero extremamente 
importantes no momento atual de contenção de despesas e, que deverão auxiliar a 
gestão no que concerne a otimização dos recursos: 

Apesar do auto volume de recurso destinado à manutenção predial no CCS nos 
meses de janeiro a fevereiro, até o presente momento a direção não conseguiu o 
detalhamento de onde foram gastos e o custo dos serviços prestados; 
Reitero minha solicitação de que sejam dados os encaminhamentos necessários 
para que o Centro possa utilizar para pagamento dos seus gastos, os recursos 
referentes aos aluguéis de cantinas, bancos, copiadoras, etc. Seda injusto que o 
centro arcasse com os custos básicos e não pudesse contar com a arrecadação 
dos aluguéis supracitados; 
Extremamente preocupante o valor da conta de luz em relação aos recursos 
aportados para o ano de 2017, antecipadamente informamos que não 
conseguiremos ultrapassar o mês de julho com as contas em dia. Além disso, nos 
preocupa o fato de que a conta de luz da administração do CCS, do_12.1selF t„,,E e 

do HEM 	ainda arcados pelo Hospital Universitário, em breve estará 
esmembrado em contas isoladas para o Centro; 

Não nos é clara a situação do HEMOES em relação à locação do espaço, 
pagamento de água, luz e telefone. 

Diante do exposto solicito vossa intervenção para que possamos colaborar com 
uma gestão mais efetiva e eficiente. 

Atenciosamente, 

Prof. Dra. Gláticia Rodrigu de Abreu 
Diretora do Centro de Ciênc.  s da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marnipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 —Fax: 3335-7270 

cesÃufes.hr   



Universidade Federal do Espirito Santo 

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO 

Comprovante: Abertura de Processo 	 Emissão: 09/08/2017 

Número do Processo :23068.732947/2017-51 

Data de Abertura: 05/06/2017 	 Hora: 14:07:15 

Tipo de Documento: Protocolado 
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Interessado : 1.06.06.00.00.00.00 - Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Assunto: Solicitação 
Resumo Assunto: Memo 075/2017 - Intervenção para realizar gestão mais efetiva e eficiente 

no Centro de Ciências da Saúde 

Destino Inicial : Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
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Num. Processo.: 23068.732947/2017-51 	 Documento Origem.: 

Dt. Abertura.: 05/06/2017 	 Hora.: 14:07:15 	 Data Arquivamento.: 

Procedência.: 1.06.06.00.00.00.00 - Centro de Ciências da Saúde- CCS 

Interessado • 1 06 06 00 00 00 00 - Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Assunto- 32.000.107.0.0 	Solicitação - 

Resumo.: Memo 075/2017 -Intervenção para realizar gestão mais efetiva e eficiente no Centro de Ciências da Saúde 

Data 
Sequência 	Origem 	 Destino 	 Data Envio 	Recebimento  Situação Operador 

1 	KARITA HELEN DA SILVA 	 Pró-Reitoria de Administração - PROAD 	05/06/2017 	07/06(2017 

/ 	/ 

Recebido CARLA MARIA CAMPOS 

. 	. . 	. 
Assinatura 
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Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 074/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 31 de maio de 2017. 

À 
Chefia do Departamento de Fonoaudiologia 
Pror Michelle Ferreira Guimarães 

Prezada Professora, 

Considerando o exposto no e-mail anexo, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
solicito urgência quanto a adequação do registro de horário de trabalho no 
sistema de registro eletrônico de ponto (SREP), do servidor Rodrigo Botan 
Costa — SIAPE 224828. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Gláueirrigu s de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@ufes.br   



Centro de 
Ciências da Saúde 

1-3 -1--)Alonis 1--r 

UFES 

 

Memorando n° 073/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 31 de maio de 2017. 

À 
Chefia do Departamento de Prótese Dentária 
Prof. Antônio Augusto Gomes 

Prezado Professor, 

Considerando o exposto no e-mail anexo, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
solicito urgência quanto a adequação do registro de horário de trabalho no 
sistema de registro eletrônico de ponto (SREP), da servidora Raquel Oliveira de 
Freitas — SIAPE 2248709. 

Atenciosamente, 

Prof. Dra. Gláucia Rod gues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@ufes.hr  



Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 072/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 31 de maio de 2017. 

À 
Chefia do Departamento de Morfologia 
Prof. Norberto Francisco Lubiana 

Prezado Professor, 

Considerando o exposto no e-mail anexo, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
solicito urgência quanto a adequação do registro de horário de trabalho no 
sistema de registro eletrônico de ponto (SREP), da servidora Eldamaria de 
Vargas Wolfgramm dos Santos — SIAPE 1026695. 

Atenciosamente, 

Profa. De. GláuMhRo4lrigues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marápe — CM' 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@afes br 
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Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 071/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 31 de maio de 2017. 

À 
Chefia do Departamento de Enfermagem 
Pror Rita Inês Casagrande 

Prezada Professora, 

Considerando o exposto no e-mail anexo, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
solicito urgência quanto a adequação do registro de horário de trabalho no 
sistema de registro eletrônico de ponto (SREP), da servidora Mariane do 
Nascimento — SIAPE 1121226. 

Atenciosamente, 

ecerrak  Profa. Dra. Gláu R cia od * egues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@ufes.br   


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

