Nota da COPPETEC - Gerência de Recursos Humanos

A Fundação COPPETEC, dando sequência as medidas para reduzir um impacto da pandemia,
traz opções de atendimentos, reduzindo a necessidade de atendimento presencial.
As atividades abaixo relacionadas, poderão ser encaminhadas/solicitadas através de
encaminhamento via e-mail:
Bolsas:
1. Implementações de bolsas;
2. Alterações de bolsas;
3. Encerramentos
Estágios:
1. Implementações de estágios
2. Alterações de estágios
3. Encerramentos
Celetistas:
1. Solicitações de contratação*;
2. Alterações contratuais;
3. Solicitações de agendamento de férias;
4. Solicitações de segunda via dos cartões de vale
transporte, refeição e alimentação;
5. Folha de Ponto
*Haverá um agendamento (por e-mail), para da entrega
da carteira de trabalho, foto e assinatura dos contratos.
As solicitações consultoria e prestação de serviço deverão ser encaminhadas através
do COPPETEC On-line, mais informações estão disponíveis no Manual de Pedido de
Pagamento e Consultoria (anexo).
Para dúvidas, orientações e esclarecimentos sobre planos de saúde e dentários, consulte a GRH.
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Nota da COPPETEC - Gerência de Recursos Humanos
Importante:
Todos os processos que envolvam dispêndio financeiro, deverão ser encaminhados
exclusivamente do e-mail do coordenador do projeto;
Para podermos dar sequência e encaminhamento as demandas, os formulários e documentos deverão estar devidamente preenchidos, legíveis, assinados (coordenador) e completos.
Demais casos, outras informações, possibilidades de recepção de documentos e outras
demandas, a GRH deverá ser consultada a fim de implementarmos o máximo de serviços
sem atendimento presencial.

Contatos Específicos:
Gabriel Pedrini: gabriel@coppetec.ufrj.br
Demanda e assuntos relacionados a bolsistas e estagiários:
• Monique Martins: monique@coppetec.ufrj.br
• Tadeu Santana: tsantana@coppetec.ufrj.br
Demandas relacionadas aos planos de saúde e odontológicos
• Priscila Ferreira: priscila@coppetec.ufrj.br
Demanda e assuntos relacionados a celetistas:
• Camila Martins: cmartins@coppetec.ufrj.br
• Larissa Oliveira: loliveira@coppetec.ufrj.br
Demandas e assuntos relacionados a pagamentos prestadores de serviços e consultorias
• Carlos André dos Santos: cpaulo@coppetec.ufrj.br
Todas as mensagens eletrônicas devem ser encaminhadas mantendo em cópia:
rh@coppetec.ufrj.br
Telefones:
3622-3475, 3622-3474, 3622-3473, 3622-3472 e 3622-3471
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