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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 341, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

  Dispõe sobre concessão de licença para
a�vidade polí�ca.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o §2°, do art. 86, da Lei n° 8.112/1990; o art. 1º, inciso II, letra L, da Lei
Complementar nº 64/1990; a Emenda Cons�tucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adia, em razão
da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais;

Considerando o que consta nos autos do processo nº 23282.407120/2020-72, resolve:

 

 

Art. 1º Conceder ao servidor MARIVALDO CRUZ DO AMARAL, ocupante do cargo de
Professor do Magistério Superior, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, lotado no Ins�tuto de Humanidades e Letras de Malês, Licença
para A�vidade Polí�ca, com remuneração, por 3 (três) meses, a par�r de 15 de agosto de 2020.

 

Art. 2º A Licença mencionada fica condicionada à apresentação de comprovante de
registro de candidatura, até o dia seguinte à data limite de registro de candidaturas estabelecido no
calendário do TSE, sob pena da obrigação de cancelamento, ressarcimento ao erário e apuração de falta
funcional por meio de procedimento disciplinar.

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
14/08/2020, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0166951 e
o código CRC B8D97173.

 

Referência: Processo nº 23282.407120/2020-72 SEI nº 0166951
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