
GUIA PARA NOTA DE ENTREGA

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS ENTREGUES

Numeração patrimonial (código de barras):
          

          

Número do TR                Local de entrega

      

INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL POR EFETUAR A ENTREGA DOS PRODUTOS

Data da entrega                Horário            Nome completo de quem efetuou a entrega
                 

Quem efetuou a entrega é:
[     ] SERVIDOR DA UFSC          [     ] TERCEIRIZADO

INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL POR RECEBER OS PRODUTOS

Nome completo de quem recebeu os produtos no local            Número do documento
   

O documento de quem recebeu os produtos no local é:
[     ] SIAPE          [     ] MATRÍCULA          [     ] RG/ IDENTIDADE          [     ] CPF

Vínculo institucional de quem recebeu os produtos no local:
[     ] TÉCNICO-ADMINISTRATIVO          [     ] PROFESSOR          [     ] ALUNO          [     ] TERCEIRIZADO

__________________________________________
ASSINATURA DE QUEM RECEBEU

Após realizar  a  entrega dos produtos,  devolver  imediatamente essa GUIA preenchida ao
Setor de Patrimônio para encerramento do processo e comunicação ao servidor responsável
pelos produtos entregues.
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