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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 405, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

  Designação de servidor para atuar como
Perito no processo 23282.503949/2019-61.

 A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, 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 n° 369, de 1º de abril de
2020, publicado no DOU de 2 de abril de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando os preceitos legais constantes no art. 155 da Lei 8.112/90;

Considerando o constante dos autos dos processos nº 23282.503949/2019-61
e 23282.404641/2020-78, resolve:

 

 

Art. 1º  Designar o servidor GIANCARLO CARDOSO VECCHIA, matrícula SIAPE: 1646824,
ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, na Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira, para, sem prejuízo de suas demais atribuições, atuar como perito em relação
à seguinte matéria objeto do processo 23282.503949/2019-61: explicitação da data e horário que fotos
foram �radas e vídeos foram gravados e juntados ao processo no SEI, iden�ficação das pessoas
fotografadas ou capturadas em vídeo e áudio, verificação da preservação dos metadados,  averiguação de
dados corrompidos nos arquivos durante o processo de transmissão, esclarecimentos de outras
evidências que se fizerem necessárias para a elucidação dos fatos.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 23/09/2020, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0180580 e
o código CRC 67202B38.

 

Referência: Processo nº 23282.404641/2020-78 SEI nº 0180580


