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Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE,
OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2020/SGP
                                                                                                                                     

                                                                                 Redenção, 13 de novembro de
2020.

                  
Às chefias de unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira
 
 
 
Assunto: Orientações para contratação de estagiários - Edital SGP nº 13,
de 21 de setembro de 2020.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.411530/2020-18.
  

Senhor (a) Chefia de Unidade,
 
Finalizado o processo seletivo para aceitação de estudantes para estágio

remunerado na Universidade Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
previsto no Edital SGP nº 13, de 21 de setembro de 2020 e suas alterações, vimos
prestar as orientações para convocação e posterior contratação, de acordo com as
orientações da Instrução Normativa SGP nº 6/2020.

1. A relação dos candidatos aprovados no certame estará disponível na
página da SGP (http://unilab.edu.br/estagiarios/) nos arquivos denominados:
"Distribuição de candidatos aprovados por unidade".

1.1. Na lista constam todos os candidatos aprovados nas fases do
processo seletivo sendo que os que estão em destaque na cor azul são os
aprovados dentro das vagas previstas no Edital.

2. A unidade interessada em convocar candidato para início das
atividades deverá enviar ofício à SGP através do processo SEI "Pessoal: Estágio -
Dossiê do Estagiário".

2.1. Durante a análise de requerimento do estagiário, a unidade
interessada deverá fazer as seguintes avaliações:

(a) O supervisor estará em período de férias nas primeiras quatro
semanas de treinamento do estagiário?

(b) É possível as atividades serem desenvolvidas remotamente sem
prejuízo ao estagiário, ao serviço e a terceiros?

(c) É possível que o supervisor esteja presente nos primeiros dias de
estágio presencial nos campi da Unilab?
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(d) Remota ou presencialmente, os equipamentos necessários para
execução do estágio são suficientes para o exercício das atividades
(computador, internet, acesso a veículos de comunicação a distância etc)?

2.2. Feitas essas análises internas, a chefia máxima da unidade
deverá enviar ofício conforme previsto no item 2, com as seguintes informações:

(a) nome do estudante, unidade de exercício das atividades e a
modalidade de estágio (presencial, remoto ou revezamento);

(b) nome, cargo efetivo e formação acadêmica da supervisora ou
supervisor do estagiário;

(c) a data pretendida para início das atividades do estagiário;
(d) no caso de atividades presenciais, indicar quais os dias da

semana serão realizadas as atividades, se possível indicar; e
(e) quantidade de pessoas exercendo as atividades presenciais no

mesmo ambiente (especialmente para o período de pandemia), se houver.
2.3. Se possível, recomenda-se que o treinamento seja realizado de

forma presencial a fim de oferecer maior segurança na efetividade do
aprendizado, observando-se o protocolo de biossegurança da Unilab aprovado
pela Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020.

2.4. O requerimento de que trata o item 2 poderá ser feito a
partir do dia 19/11/2020 até o dia 11/12/2020, podendo ter suas datas
alteradas, a ser divulgado posteriormente, conforme o caso.

3. Ao receber o processo de solicitação de convocação, a SGP iniciará os
procedimentos para contratação do estagiário sob égide da Instrução Normativa
SGDP/ME nº 213, de 17 de dezembro de 2019.

3.1. Em nenhuma hipótese o estagiário deverá iniciar suas atividades
sem a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TEC) em consonância
com o rito preconiza na Instrução Normativa SGP nº 6/2020.

3.2. Caso a instituição de ensino do estagiário não tenha convênio
com a Unilab, a SGP encaminhará providências junto à Pró-Reitoria de Relações
Institucionais para regularização.

4. Ressalvadas as disposições específicas, o período de contrato do
estágio será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) anos.

4.1. A cada 30 (trinta) dias anteriores ao término do semestre, a
SGP encaminhará questionário de avaliação do estágio, que servirá como
fundamento para prorrogação do vínculo ou não.

4.2. A SGP poderá provocar alterações ou encerramento do vínculo
do estagiário sempre que necessário em caso de superveniência orçamentária,
descumprimento do TCE ou determinação legal posterior.

4.3. Caberá as chefias imediatas ou supervisor informar
imediatamente à SGP quando constatadas as hipóteses de desligamento contidas
no Art. 16 da Instrução Normativa SGDP/ME nº 213, de 17 de dezembro de 2019
(clique aqui).

5. Todas as orientações acerca do estágio remunerado estão previstas
na Instrução Normativa SGP nº 6, de 8 de setembro de 2020 (clique aqui).

6. As atividades remotas poderão ser realizadas observando as
orientações deste Ofício Circular, com fundamento no Art. 25, da Instrução
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Normativa SGDP/ME nº 109, de 29 de outubro de 2020.
6.1. Estagiários caracterizados no grupo de risco deverão executar

suas atividades prioritariamente de forma  remota, conforme hipóteses previstas
no Art. 7º da Instrução Normativa SGDP/ME nº 109, de 29 de outubro de 2020.

6.2. Os estagiários que realizem suas atividades terão poderão
requerer auxílio-transporte a ser analisado pela SGP.

7.  Atividades presenciais deverão seguir o protocolo de biossegurança
da Unilab aprovado pela Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020.

8. Outros esclarecimentos serão feitos através do e-mail
estagio.sgp@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
16/11/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0200992 e o código CRC DA3A1F34.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.411530/2020-18 SEI nº 0200992
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