
Ofício-Circular nº 11-DIRCAMP/C/UNICENTRO Guarapuava, 07 de julho de 2015.

Para: Setores de Conhecimento, Departamentos Pedagógicos, Coordenações de Programas de Pós-
Graduação, Direções das Clínicas e demais unidades administrativas do Campus Cedeteg

Assunto: ordens de serviço

Informamos, para conhecimento de todos, a distribuição de tarefas e prestadores de serviços
vinculados à Direção-Geral do Campus Cedeteg:

ORDEM DE SERVIÇO – SGUWEB:

– MANUTENÇÃO  E  PATRIMÔNIO  –  Direção  do  Campus Cedeteg: manutenção  de
equipamentos;  serviços  hidráulicos;  serviços  elétricos;  instalação  e  desinstalação  de
equipamentos; manutenção de rede telefônica e ramais; manutenção ou instalação de pontos
de rede; teste de equipamentos; disponibilização de móveis; cópia de chaves e conserto de
fechaduras;  serviços  de  pintura;  transporte  ou  mudança  de  móveis  e/ou  equipamentos;
reformas  em  estruturas  físicas;  roçada,  cortes  de  grama  e  limpeza  de  pátios  externos;
atualização  de  dados  patrimoniais;  mudança  de  bens  patrimoniais;  entre  outros  serviços
relacionados à manutenção e patrimônio do Campus.

Responsáveis: Luis Carlos Ratuchne e Reginaldo Alves da Rocha – Ramais 8163 e 8106.

– LIMPEZA –  Direção  do  Campus Cedeteg: alterações  no  cronograma  de  limpeza  já
programado; resolução de problemas com a limpeza; necessidade de limpeza excepcional
devido a reuniões e/ou eventos; entre outros serviços relacionados à limpeza do Campus.

Responsável: Elaine Pittner – ramal 8102.

– ENSALAMENTO E SECRETARIA – Direção do Campus Cedeteg: reserva de salas de
aulas;  reserva  da Sala  de  Reuniões  da  DIRCAMP/C;  reserva  do outdoor  da  entrada  do
Campus; reserva de materiais para eventos; auxilio na organização da abertura de eventos;
reserva  do  Auditório  do  Centro  Mesorregional  de  Excelência  em  Tecnologia  do  Leite;
disponibilização de café e chá para reuniões e eventos; e outros serviços relacionados ao
ensalamento e secretaria do Campus.

Responsável: Suéllen Egiert – Ramal 8185.
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– AUDITÓRIO CENTRAL E  EVENTOS  –  Direção  do  Campus Cedeteg: reserva  do
Auditório  Central  do  Campus;  reserva  e  disponibilização de equipamentos  de  som para
eventos; auxilio na organização da abertura de eventos; e outros serviços relacionados ao
Auditório Central e eventos do Campus.

Responsável: Ana Paula Santana Pedroso – Ramal 8103

– Divisão de Laboratórios de Informática do Campus Cedeteg: reserva dos laboratórios de
informática de uso geral dos cursos de graduação; instalação de programas específicos para
uso durante as aulas nos laboratórios de informática; entre outros serviços relacionados ao
funcionamento dos laboratórios de informática do Campus.

Responsável: Prof. Josiel Neumann Kuk – Ramal 8350.

– Divisão  de  Agricultura  do  Campus Cedeteg:  serviços  com  máquinas  e  implementos
agrícolas;  auxílio  na  implantação  de  experimentos  no  campo experimental;  entre  outros
serviços da área de agropecuária do Campus.

Responsável: Prof. Marcelo Cruz Mendes – Ramal 8226.

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO – SGUWEB:

– TRANSPORTES – Direção do Campus Cedeteg: agendamentos de viagens com veículos
oficiais; transporte de equipamentos e materiais no Campus ou na cidade; encaminhamento
do malote; entre outros serviços relacionados aos veículos e transportes do Campus.

Responsável: Lirian Colaço – Ramal 8145.

Certos da atenção e colaboração de todos, antecipamos agradecimentos.

Profª. Sonia Maria Kurchaidt,
Vice-Diretora-Geral do Campus CEDETEG.
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