EDITAL Nº06 / 2018/ PROEXT
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR

SERVIDOR(A)
SIAPE:
CPF:

R.G:

ÓRGÃO
EMISSO
R:

AG:

CC:

ENDEREÇO:
CAMPUS:
BANCO

1. O SERVIDOR deverá:
I.
Examinar e assinar o Termo de Compromisso, para certificar-se de seus
direitos, deveres e obrigações de acordo com as normas vigentes no Edital
PROEXT Nº 06/2018;
II.
O apoio financeiro será destinado apenas à execução da programação
proposta, cujos itens financiáveis são exclusivamente para despesas de custeio
necessárias à organização e realização da proposta cadastrada no SUAP,
conforme descrito no Edital.
III.
Todo o material de divulgação da ação deverá, obrigatoriamente, incluir
o nome do IFMA;
IV.
Colaborar com PROEXT em assuntos sobre a proposta aprovada,
sempre que solicitado;
V.
Responsabilizar-se pela execução da proposta aprovada no seu
Campus;
VI.
Apresentar o relatório final até 30 (trinta) dias após o término da ação,
com apresentação de comprovantes de despesas originais;
VII. Responsabilizar-se pelas providências que envolvam permissões e
autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias à execução das
atividades.
VIII. Receber por meio de conta corrente, o valor aprovado no projeto
contemplado, sendo responsável pelo uso devido do recurso ao qual se
destina.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS:
I.
A avaliação dos relatórios técnicos finais apresentados pelo
COORDENADOR será realizada pela área técnica do DERI ou setor
equivalente no Campus e da PROEXT e da Coordenação do Projeto
Estratégico- programa Mulheres Mil.

II.
A PROEXT se exime de qualquer responsabilidade de pagamentos
adicionais que não estejam estritamente relacionados ao valor do apoio
financeiro aprovado na proposta submetida.
III.
O Coordenador declara que tem plena condição de realizar as
atividades previstas e que envidará todos os esforços para que seus objetivos
sejam atingidos;
IV.
O Coordenador declara que já atuou no Programa Mulheres Mil como
coordenador(a), membro da equipe multiprofissional ou docente ou servidor
que possua experiência com programas ou projetos na área de ações
afirmativas, inclusivas, de equidade e de gênero, na qual apresento anexo a
este termo os documentos comprobatórios.
V.
Integram o presente Termo, para todos os efeitos legais as instruções
constantes no Edital nº 06/2018 PROEXT//IFMA.

ASSINATURA DO COORDENADOR

