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GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

OFÍCIO – CIRCULAR Nº 002/2019/GCC/PROAD
Vitória, 01 de março de 2019.

Assunto: Novo procedimento para inclusão e exclusão de pessoas na apólice de seguro de
vida.

Prezado (a) Senhor (a),

1. Informamos que, a partir desta data, as solicitações de inclusão de pessoas na
apólice de seguro de vida da Ufes deverão obedecer aos seguintes critérios:

a) O seguro de vida obrigatório é ofertado exclusivamente para estudantes em
estágio curricular obrigatório e prestadores de serviço voluntário, conforme previsto na
Lei Federal nº 11.788/2008 e nas Resoluções do CEPE 26/1999 e 74/2010. 

b)  O  solicitante  deverá  encaminhar  solicitação  de  inclusão  e  exclusão  no
máximo até o dia 10 de cada mês, para inclusão a partir do dia 15 do mesmo mês.

c)  A solicitação  deverá  ser  enviada  para  o  e-mail  seguros.ufes@gmail.com
contendo  assinatura  com  nome,  cargo  e  Siape  do  solicitante,  além  da  planilha  padrão
totalmente preenchida.

d) Cada e-mail enviado deverá conter  apenas 1 (uma) planilha anexada, nos
formatos “xls”, “xlsx” ou “ods”;

e) Cada solicitação deverá ser realizada através de uma nova mensagem de e-
mail. Não serão atendidas as solicitações realizadas através de respostas a outras mensagens,
ou de mensagens encaminhadas, mesmo que contenham informações complementares.

f)  A solicitação  deverá  ser  enviada  com  o  seguinte  título  –  INCLUSÃO
SEGURO  MÊS  XX/20XX,  substituindo-se  os  dados  sublinhados  pelo  mês  e  ano  de
referência.

g) No caso de inclusão de  ESTUDANTES,  no  corpo do e-mail deve estar
expressa  a  informação de  que  “a listagem enviada  se  refere  a  alunos  em atividade de
estágio curricular obrigatório”.

h) O solicitante deverá incluir apenas aqueles estudantes de fato matriculados
na disciplina de estágio obrigatório prevista no PPC do curso.

i)  O período  indicado  para  a  inclusão  não  poderá  ultrapassar  o  período  do
semestre letivo;

j) As inclusões deverão ocorrer  após a finalização da 2º (segunda) etapa de
matrícula.

k) Nos casos de inclusão antes da 2º etapa de matrícula, deverá ser realizada
inclusão provisória até a data do resultado da 2º etapa da matrícula, momento em que deverá
ser encaminhada nova solicitação, contemplando os estudantes devidamente matriculados até
o final do semestre;
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l) A nova planilha padrão deverá conter a coluna “CATEGORIA”, que indicará
se o incluído é “Estudante” ou “Voluntário”.

m)  A planilha  padrão  deverá  ser  preenchida  levando  em  consideração  os
seguintes detalhes:

. m1) O CPF deverá ser digitado sem símbolos como pontos ou hífens;

 m2) O sexo deverá ser preenchido com as letras  “F” para feminino ou  “M”
para masculino;

 m3) As datas de nascimento e vínculo deverão ser digitadas no formato padrão
DD/MM/AAAA;

 m4) O Setor Solicitante não deverá conter siglas.

 m5)  A  Categoria  deverá  ser  preenchida  com  os  termos  “estudante” ou
“voluntário”

n) Após o envio de algum pedido de inclusão ou exclusão, as novas solicitações
não deverão conter nomes já encaminhados anteriormente, a não ser que ocorra mudança
no período do vínculo;

2. As  solicitações  que  não  atenderem  a  qualquer  um  dos  critérios
estabelecidos ficarão sujeitas à devolução, com negativa de atendimento.

3. Reforçamos que o e-mail “seguros.ufes@gmail.com” é exclusivo para envio de
solicitações de inclusão/exclusão. Outras demandas como dúvidas e pedidos de informação
devem ser encaminhadas ao e-mail “marcelo.c.guerzet@ufes.br” ou “gcc.proad@ufes.br”.

4. Lembramos  ainda  que  não  serão  mais  atendidas  as  solicitações
encaminhadas por processo, bastando o encaminhamento do e-mail de solicitação. A planilha
padronizada  será  disponibilizada  pela  GCC  através  de  solicitação  enviada  ao  e-mail
“marcelo.c.guerzet@ufes.br” ou “gcc.proad@ufes.br”.

5. Ressaltamos que as mudanças visam aumentar a eficiência dos processos de
trabalho relacionados ao seguro de vida obrigatório, ofertado exclusivamente para estudantes
em estágio curricular obrigatório e prestadores de serviço voluntário, conforme previsto
na Lei Federal nº 11.788/2008 e nas Resoluções do CEPE 26/1999 e 74/2010. 

Atenciosamente,

Rafael Petri
Gerência de Compras e Contratações/Proad
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