MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Ofício. Circular nº02/2019 – SPM
Belém, 20 de fevereiro de 2019.

Aos Institutos, Pró-Reitorias, STIC, Hospital Veterinário, Restaurante Universitário,
Biblioteca e Campi fora da sede.

Assunto: Realização de expediente interno na SPM.

Prezado (a) Gestor(a),

1.

Informamos que a partir do dia 22/02/2019, próxima sexta-feira, a SPM, funcionará

com expediente interno no turno da tarde, a partir das 14:00h. Esta ação, a partir da data
citada, ocorrerá semanalmente, no mesmo dia e turno informado. Destacamos que esta
iniciativa foi formatada com a anuência do gabinete da Pró-Reitoria de Administração e
Finanças, e, se justifica em razão da necessidade da atuação em inúmeras questões estratégicas
internas que ficam represadas com a rotina normal de funcionamento, a exemplo da
necessidade de serem definidos e aprimorados os procedimentos internos. O expediente interno
também será utilizado para a atuação em passivos referentes à organização processual e dos
arquivos físicos e eletrônicos da unidade.
2.

Além de noticiar a presente iniciativa, solicitamos a compreensão e colaboração da

comunidade acadêmica, no sentido de, às sextas-feiras, buscar atendimentos no turno da
manhã, a exemplo de solicitações de água mineral, materiais de expediente ou busca por
informações de processos de interesse que tramitem na unidade. Contudo, mesmo no turno
interno, a SPM manterá 01 (um) colaborador em prontidão a fim de preservar o atendimento ao
público em demandas que não possam aguardar ao funcionamento normal.
3.

Ressaltamos que as ações almejadas com esta iniciativa terão reflexo positivo ao

público que é impactado pelas atividades desempenhadas na SPM.
4.

Certos da compreensão de todos, ficamos à disposição para maiores informações e

esclarecimentos.
Cordialmente,

Carlos Vinicius O. Machado Rodrigues
Superintendente de Patrimônio e Material

Marcelo Robson Silva Vilela
Pró-Reitor de Administração e Finanças

