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COORDENAÇÃO GERAL DO PRONATEC

NOTA INFORMATIVA Nº 12/2013  de 04/11/2013
Assunto: Antecipação de pagamentos aos alunos  - novembro e dezembro/2013

Para orientação aos câmpus que ainda não formalizaram seus pedidos:

Considerando  os  imprevistos  relacionados  à  liberação  dos  recursos  financeiros,  que  têm  ocorrido
somente nos primeiros dias de cada mês e a proximidade com o final do ano, levando em conta os prazos
limites para execução das despesas,  precisamos nos antecipar com as solicitações de vale-transporte e
vale-alimentação aos alunos. Para tanto, esta Coordenação Geral, em concordância com o Departamento
de Orçamento e Finanças/DOF, orienta que:

1. VALE TRANSPORTE
• Sejam antecipadas as solicitações de pagamentos do vale-transporte ao aluno  Pronatec,  pagos em

dinheiro (conta bancária), para os meses de novembro e dezembro/2013, para aqueles alunos
cujas localidades não dispõem de transporte público;

• Sejam antecipadas as solicitações de pagamento do vale-transporte mediante crédito no cartão de
ônibus, para aos meses de novembro e dezembro/2013;

• As  solicitações  devem  ser  enviadas  para  o  e-mail  pronatec@ifsc.edu.br com  cópia  para
silvia.salomao@ifsc.edu.br. 

2. VALE ALIMENTAÇÃO
• Sejam antecipadas as solicitações de vale-alimentação aos alunos Pronatec,  para aos meses de

novembro e dezembro/2013, em vales da Green Card. As solicitações devem ser enviadas para o
e-mail pronatec@ifsc.edu.br com cópia para bernardo.couto@ifsc.edu.br; 

• Sejam antecipadas as solicitações de vale-alimentação aos alunos Pronatec,  para aos meses de
novembro e dezembro/2013, pagos em dinheiro (conta bancária),  para aqueles alunos cujas
localidades não ofereçam credenciamento com a empresa Green Card.

3. Os  pedidos  de  vale-alimentação  e  de  vale-transporte  em  dinheiro, deverão  ser  feitos  por
memorando, agrupados na planilha conforme o modelo a seguir:

Câmpus:                                                                                                       Mês:

Nome do curso: 

Nome aluno CPF Banco Agência Conta Vale transp. Vale alim. Total

Fulano de tal

...

Total

4. Todos  os  pedidos  de  vale-transporte  e  vale-alimentação  em  dinheiro, devem  ser  enviados
imediatamente.  Os pedidos de vales Green Card em papel, podem ser feitos a qualquer momento.

Atenciosamente,

Equipe PRONATEC - Reitoria
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