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OFÍCIO Nº 57/2021/SGP-UNILAB
                                                                                                                    Redenção,

31 de maio de 2021.
 
À Divisão de Administração de Pessoal,
À Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal,
À Secretaria da SGP,
Ao Setor de Gestão de Pessoas,
                                                                                         

                 
Assunto: Convocação de estudantes para estágio remunerado.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.007287/2021-18.
  

Senhoras e senhores,
 
1. Dando sequência do objeto do Edital nº 13, de 21 de setembro de

2020, publicado no D.O.U de 22 de setembro de 2020, e alterações, que trata
do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários Remunerados da Unilab, bem
como o despacho da Reitoria nº 0283943, do processo SEI nº 23282.408210/2020-
81, que autorização a contratação para 2021, venho solicitar que sejam convocados
os estudantes aprovados no processo seletivo a fim de que apresentem a
documentação necessária e iniciem as atividades de estágio a partir do dia 14/06,
conforme cronograma abaixo:

1º convocação dos candidatos - a partir do dia 2/06/2021 (lista anexa);
2º entrega da documentação exigida para cadastro e assinatura do

Termo de Compromisso de Estágio (TCE), presencial - até os dias 10 e 11/06/2021; e
3º Previsão do início das atividades - 14/06/2021.
2. As convocações deverão ocorrer exclusivamente através do e-mail

estágio.sgp@unilab.edu.br.
3. No caso da recepção e autenticação de documentos na forma

presencial, solicita-se que seja enviada a cartilha de protocolo de segurança contra à
COVID-19, juntamente à convocação.

 

Atenciosamente,
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Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendência de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
31/05/2021, às 18:00, 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 0286064 e o código CRC EFE6D57A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.007287/2021-18 SEI nº 0286064

Ofício 57 (0286064)         SEI 23282.007287/2021-18 / pg. 2

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

	Ofício 57 (0286064)

