EDITAL Nº 003/2022 – PROAD
PROGRAMA DE APOIO A CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS - REITORIA

A Pró-Reitora de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC, com
base na Resolução n. 002/2022/CONSUNI e no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
RESOLVE:
Tornar pública a Retificação do Edital no 003/2022 - PROAD – programa de Apoio a Capacitação
de Técnicos Universitários - Reitoria nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens
do Edital.
Item 3.1 onde se lê:
3.1 Os valores dos recursos financeiros alocados para o PROCAPT para custear passagens, diárias
e taxas de inscrição para o ano de 2022 serão distribuídos da seguinte forma:
a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de passagens aéreas ou terrestres;
b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para pagamento de taxa de inscrição;
c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento de diárias, limitado ao quantitativo de 4 (quatro)
diárias por evento.
Leia-se:
3.1 Os valores dos recursos financeiros alocados para o PROCAPT para custear passagens, diárias
e taxas de inscrição para o ano de 2022 serão distribuídos da seguinte forma:
a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de passagens aéreas ou terrestres;
b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento de taxa de inscrição;
c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento de diárias, limitado ao quantitativo de 4 (quatro)
diárias por evento.
Item 4.3.2 onde se lê:
4.3.2 Em caso de sobreposição de conteúdo — evento onde mais de um técnico do mesmo setor
esteja envolvido, serão analisados pela chefia imediata e pela COPPTA a oportunidade e o interesse
público devidamente justificado e, conforme o caso, somente um dos participantes poderá pleitear
auxílio.
Leia-se:
4.3.2 Em caso de sobreposição de conteúdo — evento onde mais de um técnico do mesmo setor
esteja envolvido — serão analisados pela chefia imediata e pela COPPTA a oportunidade e o interesse
público devidamente justificado e, conforme o caso, somente um dos participantes poderá pleitear
auxílio PROCAPT ou os participantes poderão pleitear auxílio externo a esse Edital.
O ANEXO III passa a ter incluídas as seguintes questões:
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ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:_____________________________________________________ Matrícula: _________________
Setor:________________________________________________________________________________
Tipo de auxílio requerido:
(
(
(

) Inscrição
) Passagens
) Diárias

[ ] Terrestre

[ ] Aéreo

Valor estimado: R$ ________________
Valor estimado: R$ ________________
Quantidade: _____________________

Se solicita diária(s) e está em cargo de chefia assinale a qual FC está atribuída:
[ ] FC-01 [ ] FC-02 [ ] FC-03 [ ] FC-04 [ ] FC-05 [ ] FC-06 [ ] FC-07 [ ] FC-08 [ ] FC-09 [ ] FC-10

Cargo:

[ ] Téc. Universitário de Serviço/Execução/Suporte

[ ] Téc. Universitário de Desenvolvimento

Justificativa:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
SOBRE O EVENTO/CURSO
Nome do evento/curso de capacitação pretendido:
_________________________________________________________________________________________
Local de realização incluindo cidade, estado e CEP:
_________________________________________________________________________________________
Abrangência do evento/curso:_________________________________________________________________
Período de realização do evento/curso:__________________________________________________________
SOBRE O(A) ORGANIZADOR(A)
Razão Social: _____________________________________________________________________________
CNPJ:____________________________________________________________________________________
Endereço (incluindo cidade e CEP):_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dados Bancários
Banco: ____________________ Agência: _______________Conta Corrente: __________________________
Pessoa para contato: ______________________ Telefone e e-mail: __________________________________

Local/data
Florianópolis, 15 de junho de 2022.
Marilha dos Santos
Pró-Reitora de Administração

Assinatura digital do servidor
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Assinaturas do documento

Código para verificação: G1AP11J2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARILHA DOS SANTOS (CPF: 053.XXX.329-XX) em 16/06/2022 às 17:29:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:10 e válido até 30/03/2118 - 12:35:10.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjAyNTZfMjAyOTNfMjAyMl9HMUFQMTFKMg== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00020256/2022 e o código
G1AP11J2 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

