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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIDADE DE ARQUIVO E ATIVIDADES AUXILIARES

Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-000
Telefone: (41) 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 2874189/2020

Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020, a Universidade Federal do Paraná, de acordo com o
que consta da Listagem de Eliminação de Documentos nº 01/2020, aprovada pelo �tular da Universidade
Federal do Paraná, por intermédio do documento 2750888 e respec�vo Edital de Ciência de Eliminação
de Documentos nº 01/2020, publicado no Diário Oficial da União, de 25 de junho de 2020, procedeu à
eliminação de 49,5 metros lineares dos documentos rela�vos a cursos promovidos pela ins�tuição; férias;
salários, vencimentos, proventos e remunerações; imposto de renda re�do na fonte; estágios promovidos
pela ins�tuição; lotação, remoção, transferência e permuta; higiene e segurança do trabalho; inspeções
periódicas de saúde; especificação, padronização, codificação, previsão, catálogo, iden�ficação e
classificação; compra de material permanente; compra de material de consumo; extravio, roubo e
desaparecimento; requisição e contratação de serviços; fornecimento e manutenção de serviços básicos;
locação, arrendamento e comodato; registro de ocorrências; uso de dependências; previsão
orçamentária; controle de estoque; pedidos, oferecimentos e informações diversas; apresentação e
recomendação; outras contas �po B, C e D; receita, do período de 1992 a 2018, do Restaurante
Universitário da Universidade Federal do Paraná.

Curitiba, 16 de agosto de 2020

Jane Valéria Pereira
Arquivista / Chefe da Unidade de Arquivo e Atividades Auxiliares

Responsável designado para supervisionar e acompanhar a eliminação.
 
 

Angélica do Carmo Coitinho
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

Documento assinado eletronicamente por ANGELICA DO CARMO COITINHO, ARQUIVISTA,
em 17/08/2020, às 06:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JANE VALERIA PEREIRA, ARQUIVISTA, em
17/08/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2874189 e o
código CRC 6B63769F.
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Referência: Processo nº 23075.013399/2020-72 SEI nº 2874189


