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ANEXO V

FICHA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO BOLSISTA

PROJETO UNIVERSAIS - 2016

FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL
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A folha deverá ser entregue ao DOF impressa e assinada pelo responsável e cópia do arquivo em "excel" deverá ser enviada para o e-mail do dof de cada campus



Obs.: contas tipo FÁCIL da CAIXA ECONÔMICA o campo CONTA CORRENTE deverá seguir o exemplo: Código Conta fácil

Instruções de preenchimento da folha de pagamento

É proibido o pagamento em conta poupança
Preencher dados referentes ao projeto/referência/setor solicitante/responsável - com todas as informações necessárias para identificação do evento
Preencher o campo observações com dados relevantes ao evento
A data é automática - toda vez que o arquivo for aberto a data será atualizada - para se manter o arquivo com a data original indicamos salvar o arquivo em PDF
Preencher os campos da folha com os dados das pessoas que têm valores a receber
Deverá ser feita folha para recebimentos em conta corrente e outra para recebimentos sem conta corrente
O campo PIS deverá ser preenchimento apenas nas folhas de processo seletivo
No campo CPF deverá conter apenas números

No campo BANCO deverá conter o número do Banco - veja lista de alguns bancos abaixo

No campo AGÊNCIA deverá conter o número a agência sem o dígito verificador

No campo CONTA CORRENTE deverá conter apenas números e diferentemente do campo AGÊNCIA deverá conter o dígito verificador

Como deverá ficar na folha de pagamento

O intervalo entre o número 23 - Código da conta -  e o número da conta, deverá conter 

quantos "zeros" forem necessários até formar um único número com 10 dígitos
023 18567-2 2300185672

BANCO NÚMERO

BRASIL 001

CAIXA 104

BRADESCO 237

HSBC 399

ITAÚ 341

NORDESTE 004

Tabela de bancos mais usados:


