
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 69/2021/SGP-UNILAB
                                                                                                                                     
                                                                                 Redenção, 02 de junho de 2021.

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

Senhores e senhoras dirigentes,
 
1. Orientações gerais
1.1. Dando sequência ao processo seletivo para aceitação de

estudantes para estágio não obrigatório remunerado na Universidade
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, realizado em 2020, nos termos
do Edital SGP nº 13, de 21 de setembro de 2020 e suas alterações, vimos informar
que após a aprovação e análise orçamentária e autorização para execução,
iniciamos a convocação dos estudantes aprovados no certame a fim de que
possam entregar a documentação necessária e iniciarem suas atividades, de acordo
com as orientações da Instrução Normativa SGP nº 6/2020.

1.2. Importa esclarecer que face ao lapso temporal entre o resultado
final e a efetiva convocação, alguns estudantes não puderam mais ser convocados
para o estágio remunerado, por situações adversas, como por exemplo, ter atingido
o impedimento contido no item 2.1 do Edital nº13/2020 e desistência do estágio.
Dessa forma, algumas unidades não receberão os estagiários previstos.

2. Da preparação e convocação dos estudantes aptos
2.1. As unidades de lotação dos estudantes de forma atualizada estará

disponível até o dia 09/06/2021, na página: https://unilab.edu.br/estagiarios/.
Na relação de unidades constará o nome do estagiário, a área de formação, a carga
horária semanal, a unidade de exercício, o nome do supervisor do estudante, se
houver (indicado no período de levantamento de necessidades) e o e-mail
institucional. 

2.2. A SGP fará a recepção dos estudantes que atuarão no Ceará nos
dias 10 e 11, em horários pré-estabelecidos, onde será a oportunidade de realizar o
primeiro acolhimento e as orientações gerais sobre a organização e funcionamento
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da Universidade.
2.2.1. No caso dos estudantes que atuarão no campus dos Malês, o

acolhimento ocorrerá de forma virtual dada as instalações ainda inadequadas
para atendimento presencial (sic).

2.2.2. No momento da recepção, a SGP verificará a documentação
entregue pelo estudante para fins certificação com os documentos originais e,
estando em conformidade, encaminhará a apresentação do estudante via e-mail
da unidade, com as demais orientações para o exercício do estágio.

3. Do início das atividades e do treinamento dos estagiários
3.1. O exercício das atividades dos estagiários remunerados será

iniciado a partir do dia 14/06/2021.
3.2. O treinamento a ser feito com o estagiário deverá ocorrer logo nas

primeiras semanas de início do estágio.
3.2.1. Veja as orientações básicas que preparamos para auxiliá-los

nesse período de treinamento: https://youtu.be/19eAlP0wImo.
3.3. As atividades dos estagiários poderão ser realizadas de forma

presencial, remota ou híbrida, que deverá ser avaliado pelo respectivo supervisor,
observando-se a garantia de plena efetividade do estágio e os protocolos
institucionais de segurança sanitária.

4. Acompanhamento do estágio
4.1. O supervisor do estágio deverá acompanhar o estudante durante o

período de estágio. Para tanto, é necessário fazer a leitura da Instrução Normativa
SGP nº 6, de 08 de setembro de 2020, especialmente no tocante aos Capítulos II, IV
e V, a saber:

4.1.1. Características e atividades do supervisor - artigo 4º;
4.1.2. Avaliação dos resultados do estágio - artigo 5º;
4.1.3. Acompanhamento do estágio e da frequência mensal - artigo

nº 13
4.1.4. Recesso (férias) - artigo nº 15; e 
4.1.5. Hipóteses de desligamento - artigo nº 18;

4.2. É importante ressaltar que os estagiários de que trata este Ofício
Circular são cadastrados no SIGEPE e o processamento de pagamento obedece a
programação mensal da folha de pagamento igualmente ao dos servidores, logo, a
frequência mensal deverá imprescindivelmente ser entregue à Secretaria da SGP até
o 5º  

5. Dos formulários pertinentes ao estágio e acessos a sistemas
institucionais

5.1. No Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) constam todos os
formulários pertinentes ao estágio remunerado previstos na Instrução Normativa
SGP nº 6, de 08 de setembro de 2020, conforme pode ser visto no anexo deste
Ofício Circular.

5.2. Ficará a cargo do supervisor avaliar o acesso do estagiário aos
sistemas institucionais, de acordo com a necessidade do serviço.

6. Período do contrato de estágio
6.1. Ressalvadas as disposições específicas, o período de contrato do
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estágio será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) anos.
6.1.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Caberá às 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.

7. Disposições finais
7.1 A SGP encaminhará novas orientações sempre que houver

necessidade por meio do e-mail institucional, portal da Unilab e/ou pelo canal
Mensagem no menu do App Sou Gov.Br.

7.2. O e-mail estagio.sgp@unilab.edu.br é canal de comunicação
sobre a atividade de estágio.

7.3. Fica revogado o Ofício Circular nº 42/2020/SGP, de 13 de novembro
de 2020.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 
Fontes:
(a) Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020;
(b) Instrução Normativa SGDP/ME nº 213, de 17 de dezembro de 2019; e
(c) Instrução Normativa SGP nº 6, de 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
08/06/2021, às 08:37, 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 0287684 e o código CRC 48E6E334.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.411530/2020-18 SEI nº 0287684
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