
CENTRO BIOMÉDICO 

memQ n120059795 - CEM 

Vitória, ES, OÇ de abril de 1995 

Senhor Prefeito Universitário, 

:JolicIlo a v..)L proviuências urgentes para reformar os fun- 

dos do Pavilhão ae \IJIas Teóricas do Centro Biomédico, no que 	se 

refere às aberturas oe ventilação do corredor, que estão danifica-

das, e comprometendo a segurança patrimonial do prédio. Peço consi-

derar qual alternativaéé mais viável: (1)reposição das placas que- 

bradas; (;)substituição ue todas as placas por "grão-mongol"; 	ou, 

(3)colocação de granes metálicas. 

Atenciosamente 

f Á . 
JOSÉ UILH W4è PINHEIRO ?IRES 

Diretor 

IlmQ Sr. 

EngQ Paulo Maurício Ferrari 

D.D. Prefeito Universitáráo da UFES 

Campus "Alaor de Queiroz Araújo" 

/j am 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO BIOMÉDICO 

Memo. n°006-6/95-CBM 
Vitória, 05 de abril de 1995. 

Ao Senhor Chefe do Departamento de Patologia 

Apreensivo pela inexistência de recursos orçamentários no Centro 
Biomédico (fonte "112"), na rubrica "Material Permanente/Equipamentos", estou 
envidando esforços junto à Reitoria e à Fundação Ceciliano Abel de Almeida, para 
tentar minorar o problema. A esse respeito, envio, para conhecimento de V.Sa. e de 
seus pares, cópia de oficio que enviei ao Diretor-Executivo da FCAA, pedindo um 
retroprojetor para o Departamento de Patologia. 

Quanto aos retroprojetores e projetores de slides com defeito, a 
recomendação que recebi é a de enviá-los ao NUMA/ITUFES, para reparo. 

Atenciosamente, 

1 
Prof JOSE GIAHERME PINHEIRO PIRES 

Diretor 



CENTRO BIOMÉDICO 

Mem° n°0a5.5-/95  - CE. 

Es,aç de abril de 1995 

A Sr g Diretora Geral do Deptg de Recursos Humanos/UFES 

Assunto: Encaminha o Boletim de Freqüência dos Servidores/UFES 

Passamos às mãos de V.511  o boletim de Freqüência dos Servi-

dores deste Centro, em duas vias, correspondente ao 	período com- 

preendido entre 25 de fevereiro e 24 de março ao ano em curso. 

Atenciosamente 

JOSÉJGUILpIERME PINHEIRO PIRES 

Diretor 

/jvn 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO ~MÉDICO 

Memo. n49í95(1 /95-CBM 
Vitória, 31 de março de 1995. 

Ao Senhor Diretor Superintendente do HUCAM 

Assunto: Solicita lista de Médicos do IESP 

Favor informar-nos a lista dos médicos do IESP, do extinto INAMPS, de 
Prefeituras ou de outro órgão externo à UFES, cujos vínculos tenham sido total ou 
parcialmente transferidos para o HUCAM. 

Nesta listagem, gostaria que fosse discriminado: (1) carga horária semanal; 
(2) setor(es) de atuação; (3) horário semanal de trabalho. 

Atenciosamente, 

L  ff  41  
Prof. JOSIAGUI IkR1VIE PINHEIRO PIRES 

Diretor 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO BIONIEDICO 

Memo. '1'0053 795-CBM 
Vitória, 31 de março de 1995. 

Ao Magnífico Reitor da UFES 

Assunto: Solicita sistema eletrônico para controle de frequência 

Seii.0.0  a Vossa Magnificência providências para incluir na próxima 
programação orçamentária, recursos específicos para dotar a UFES de sistema 
eletrônico unificado de controle de frequência de seus servidores (cartão-de-ponto 
eletrônico), incluindo docentes. 

Respeitosamente„ 

Prof. 	
f 

JOSÉ UIL EHME PINHEIRO PIRES 
Diretor 



CENTRO BIOMÉDICO 

MemQ nQ(106W/95  - CBM 

Vitória, ES, 90 de março de 1995 

Ao Departamaeto de Contabilidade e Finanças/UFES 

Assunto: Solicitação de Empenho 

Servimo-nos do presente, para solicitar de V.Sm a 	emissão 

de empenho no valoe de R$ 107,20 (Cento e sete reais e vinte centa-

vos), a favor do jornal "A GAZETA S.A.", a fim Ge atenoer a reali-

zação ae despesas com a publicação de Edital do Concurso para Prof. 

Substituto do Depte de Morfologia/CBM. 

Atenciosamente 

JOSÉ G (à)   LHERME PINHEIRO PIRES 

Diretor 

/jdm 



CENTRO BIOMÉDICO 

Mem2  nQcS5Y/95  - CBM 

Vitória, ES, 30 de março de 1995 

Ao Sr. Diretor da F.C;A:A./UFES 

Assunto: Encaminha o boletim de Frequência 

Vimas, pelo presente, informar a V.Sg que os Servidores con 

tratadás por essa Fundação¡Aotados neste Centro, obtiveram Frequên 

cia integral durante o mês de março do corrente ano. 

Atenciosamente 

JO \I\âiILjlt.RME PINHEIRO PIRES 

Diretor 

/jdm 
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