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

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE,

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 50/2021/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                                   
                   Redenção, 24 de fevereiro de 2021.

                  

Aos (Às) dirigentes de unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

 

 

Assunto: Mapeamento epidemiológico do quadro de servidores (as) da Unilab - 5ª semana.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.001171/2021-75.

  

Senhores (as) Dirigentes,

 

1 - Com a contribuição de vossas senhorias conseguimos chegamos à quarta semana
de mapeamento epidemiológico do quadro de servidores (as) da Unilab.

2 - Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos em nossas ro�nas de trabalho, dado o
contexto pandêmico, temos conseguido o levantamento das informações que estão sendo
disponibilizadas no sí�o ins�tucional, link: h�p://unilab.edu.br/medidas-preven�vas-coronavirus-covid-19/
(clique AQUI).

3 - Lembramos que as informações da 5ª semana devem ser enviadas até meio-dia
desta sexta-feira (26) e que é bastante importante que sejam observadas as orientações abaixo para termos
a realidade mais aproximada possível de todo da situação de todos os servidores da Unilab:

(a) Nas planilhas enviadas para as suas unidades deverá haver a indicação da situação
de TODOS (AS) os servidores (as) com lotação em sua unidade. Dessa forma, conseguiremos ter o
mapeamento completo da Universidade.

(b) NÃO REPLICAR informações da semana do levantamento para as semanas posteriores,
pois PREJUDICA o real acompanhamento do mapeamento. 

(c) Quaisquer dificuldades na obtenção da informação ou no preenchimento, solicitamos que
esta SGP seja comunicada para que possamos prestar as orientações caso a caso, conforme previsto no
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 45/2021/SGP-UNILAB.

 

Atenciosamente,

 

http://unilab.edu.br/medidas-preventivas-coronavirus-covid-19/
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Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 25/02/2021, às 10:29, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0244024 e o
código CRC 49CFD084.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.001171/2021-75 SEI nº 0244024

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

