
INFORME AOS SERVIDORES DA UEL 
 

Assunto: Nova instituição bancária para crédito dos salários 
 

Considerando que em 14 de dezembro de 2015, encerrará o contrato de gerenciamento da folha 
de pagamento dos servidores desta Universidade com o Banco Itaú S/A; 

Considerando que no mês de outubro de 2015, foi realizado novo Pregão Presencial, tendo a 
Caixa Econômica Federal como vencedora; 

 

Considerando que esta Pró-Reitoria necessitará das informações sobre o número da conta 
corrente dos servidores, na Caixa Econômica Federal, para implantação no sistema da folha de pagamento. 
  

           Diante do exposto informamos que será realizada a alteração bancária do crédito do salário 
dos servidores, do Banco Itaú S/A para a Caixa Econômica Federal, já a partir da folha de pagamento de 
dezembro/2015, que será operacionalizado conforme orientações da CEF abaixo: 
 
1 – Servidores que possuem conta corrente na Caixa Econômica Federal, e que já recebem o 
salário nesta conta da CEF, através da portabilidade. 
 
Você já está com a conta habilitada, o crédito salarial continuará a ser feito em sua conta, não é 
necessário nenhum novo procedimento. Se precisar de outros esclarecimentos, fale com a sua agência de 
relacionamento ou na Central de Atendimento pelo fone: 3575-1400 das 08h30 às 18h30. 
 
2-  Servidores que possuem conta corrente na Caixa Econômica Federal, mas que não fizeram a 
portabilidade do crédito do salário para esta conta. 
 
Você pode utilizar esta conta da CAIXA para receber o salário, basta entrar em contato com sua Agência 
de relacionamento e confirmar esta opção. Se precisar de outros esclarecimentos, ou abrir uma nova 
conta para receber seu salário, contate sua Agência de relacionamento ou a Central de Atendimento pelo 
fone: 3575-1400 das 08h30 às 18h30, ou ainda nos postos de Atendimento que funcionarão a partir de 
23/11/2015 na sala 05 do LABESC na UEL e na sala de atendimento do HU, das 9h às 19h, até o dia  
11/12/2015. 
 
3-  Servidores que não possuem conta corrente na Caixa Econômica Federal. 
 
Para os servidores vinculados ao Campus Universitário 
 

1. Atendimento na AG UEL (Campus da Universidade) em horário diferenciado (POR 
AGENDAMENTO): das 08h às 10h30 e das 16h30 às 19h, a partir de 16/11/2015, até o dia 
11/12/2015. Em horário normal de atendimento bancário, não será necessário o agendamento, 
podendo se dirigir diretamente à agência. 

2. Atendimento na sala 05 do LABESC, que funcionará a partir de 23/11/2015, das 9h às 19h, até o 
dia 11/12/2015; 

3. Ou ainda, se preferir, para sua maior tranquilidade, agende seu atendimento através do telefone: 
3575-1400, das 8h30 às 18h30. 

 
Para Servidores vinculados ao HU: 
 

1. Atendimento no PAB HU em horário diferenciado (POR AGENDAMENTO): das 08h às 10h30 e das 
16h30 às 19h, a partir de 16/11/2015, até o dia 11/12/2015. Em horário normal de atendimento 
bancário, não será necessário o agendamento, podendo se dirigir diretamente à agência. 

2. Atendimento na Sala do HU, que funcionará a partir de 23/11/2015 das 9h às 19h, até o dia 
11/12/2015; 

3. Ou ainda, se preferir, para sua maior tranquilidade, agende seu atendimento através do telefone:  
3575-1400, das 08h30 às 18h30. 
 

Para abertura da conta será necessário RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e holerite. 
 
 
 
 



4- Servidores que não possuem conta corrente na Caixa Econômica Federal, e desejam receber 
seus salários em outros bancos (portabilidade). 
 
Você deverá procurar uma Central de Atendimento da CAIXA para regularizar a situação informando e 
autorizando a Caixa Econômica a transferir seu salário para a instituição financeira desejada. 
 
Para os servidores vinculados ao Campus Universitário 
 

1. Atendimento na AG UEL (Campus da Universidade) em horário diferenciado (POR 
AGENDAMENTO): das 08h às 10h30 e das 16h30 às 19h, a partir de 16/11/2015, até o dia 
11/12/2015. Em horário normal de atendimento bancário, não será necessário o agendamento, 
podendo se dirigir diretamente à agência. 

2. Atendimento na sala 05 do LABESC, que funcionará a partir de 23/11/2015, das 9h às 19h, até o 
dia 11/12/2015; 

3. Ou ainda, se preferir, para sua maior tranquilidade, agende seu atendimento através do telefone: 
3575-1400, das 8h30 às 18h30. 

 
Para Servidores vinculados ao HU: 
 

1. Atendimento no PAB HU em horário diferenciado (POR AGENDAMENTO): das 08h às 10h30 e das 
16h30 às 19h, a partir de 16/11/2015, até o dia 11/12/2015. Em horário normal de atendimento 
bancário, não será necessário o agendamento, podendo se dirigir diretamente à agência. 

2. Atendimento na Sala do HU, que funcionará a partir de 23/11/2015 das 9h às 19h, até o dia 
11/12/2015; 

3. Ou ainda, se preferir, para sua maior tranquilidade, agende seu atendimento através do telefone:  
3575-1400, das 08h30 às 18h30. 
 

Será necessário RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e holerite. 
 
A CAIXA oferece ainda a possibilidade de atendê-lo em qualquer uma das 14 Unidades na cidade de 
Londrina. Ligue e escolha a melhor opção para sua comodidade. 
 
 
5- Servidores licenciados residindo em outras cidades ou país. 
 
Em outras cidades: Observar em qual dos itens acima se enquadra e obedecer aos procedimentos. Em 
caso de dúvida, fale com a sua agência de relacionamento ou na Central de Atendimento Caixa pelo fone: 
(043) 3575-1400 das 08h30 às 18h30. 
 
Em outros países: Entrar em contato com a PRORH através do e-mail seprorh@uel.br, para obter 
maiores informações. 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Alertamos que os servidores que não observarem as datas e procedimentos, 
conforme as orientações acima, e não regularizarem sua situação terão dificuldade em receber o 
salário do mês de dezembro/2015. 
 
 
  

Em caso de dúvidas, entrar com contato com a PRORH pelos ramais 4242 ou 4262. 


