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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 60/2021/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 19 de abril de 2021.

                  
Às chefias e servidores técnicos-administra�vos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira
 
 

 

Assunto: Envio dos planos de trabalho dos técnicos-administra�vos em trabalho remoto ou sob regime
de revezamento.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.005434/2021-15.

  

Senhoras e senhores,

 

Vimos comunicar que os planos de trabalho do pessoal Técnico-Administra�vo em
Educação em regime de trabalho remoto ou sob revezamento terão vigência até dia 30/04, de acordo
com a Instrução Norma�va SGP nº 8, de 04 de dezembro de 2020. 

Dessa forma, os servidores e chefias imediatas deverão proceder com o envio dos
relatórios de avaliação dos resultados ob�dos até o dia 04/05 à SGP, nos mesmos processos em que
foram inseridos os planos de trabalho.

Aproveitem esse período de 10 (dias) que antecedem o encerramento dos planos de
trabalho para começarem a avaliação dos resultados alcançados durante esses 3 (três) meses de
a�vidades remotas.

Veja as instruções para preparação e preenchimento do relatório de avaliação dos
resultados neste vídeo. 

Dúvidas, enviar e-mail para 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 19/04/2021, às 19:22, 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?

https://www.youtube.com/watch?v=BUl0gMBWDQc&feature=youtu.be
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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0266435 e
o código CRC F7A32187.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.005434/2021-15 SEI nº 0266435

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

