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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 04/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 04/2021   /2021 – Unidade Máxima: Auditoria Interna

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e
acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de
números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Maira Cristina Amorim

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40 horas

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( )

Unidade Auditoria Interna

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de
ausências, se houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir
do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  (  )

Revezamento ( x )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho
remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial
(dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os
próximos três meses, conforme descrição a seguir:

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que
serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho
remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao
SEI.

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a
processo SEI.

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do
resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não
ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1 Auditoria ID/Ação
03 –PAINT 2021 P/A

Realizar análise
preliminar,
Iniciar ação de
auditoria, 
Realizar reunião
de abertura e
Elaborar o
Programa de
trabalho.

02 semanas  

2 Auditoria ID/Ação
03 –PAINT 2021 P/A Executar

Auditoria 04 semanas  

3 Auditoria ID/Ação
03 –PAINT 2021 P auditoria 01 semana  

4 Auditoria ID/Ação
04 –PAINT 2021 P/A Iniciar a ação de

auditoria. 02 semanas  

5

Monitorar e
fornecer o
suporte
necessário para
execução das
Solicitações,
Comunicações,
Recomendações
e determinações
emitidas pelo
Conecta TCU
(Sistema do
TCU)

P

Receber Ofício
no sistema
Conecta TCU,
após alerta via
e-mail, e enviar
para unidades
em até 3 dias
úteis do
recebimento

Sob demanda  

6

Monitorar e
fornecer o
suporte
necessário para
execução das
Solicitações,
Comunicações,
Recomendações
e determinações
emitidas pelo e-
Aud (Sistema da
CGU)

P

Verificar
recomendação
no sistema e-
Aud, após alerta
via e-mail,  e
enviar para
unidades em até
3 dias úteis do
recebimento

Sob demanda  
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7
Orientação/
Assessoramento
aos gestores da
UNILAB

P/A
Realizar a
orientação/
assessoramento

Sob demanda  

8

Iniciar
implantação do
Sistema da
auditoria Interna
para
acompanhamento
de
Recomendações
(e-Aud)

P/A

Aprovar as
recomendações
cadastradas
para envio as
Unidades
Auditadas.

Prazo de 3 mês  

9

Responder aos
pedidos de
informações
enviados pela
Ouvidoria/ Lei de
Acesso à
Informação

P
Responder as
solicitações
dentro do prazo

Prazo estipulado
em lei  

10 Transparência e
Integração A

Solicitar a
atualização do
site da unidade
de auditoria
interna

Sob
demanda/Previsto
no PAINT 2021

 

11

Monitorar e
documentar
Recomendações
e determinações
dos órgãos de
controle interno e
externo

P/A

Encaminhar
para unidades
em até 3 dias
úteis do
recebimento do
e-mail

Sob demanda  

12

Responder e
elaborar
documentos
acerca de
solicitações de
outros setores
(Gestão Interna
da Auditoria)

P/A

Responder e
elaborar
documentos
dentro do prazo
estipulado

Prazo estipulado
no processo/ Sob
demanda

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE
DA AUDITORIA INTERNA, em 21/05/2021, às 16:24, conforme horário oficial
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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 0281557 e o código CRC 252FDF9C.

Referência: Processo nº 23282.001583/2021-13 SEI nº 0281557
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

AUDITORIA INTERNA
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 05/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 05/2021/2021 – Unidade Máxima: AUDITORIA INTERNA

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e
acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de
números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Marcondes Chaves de Souza

Cargo efetivo  Auditor Carga horária
semanal  40 horas

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante ( X )

Unidade  AUDITORIA INTERNA

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  MAIRA CRISTINA AMORIM

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( X ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de
ausências, se houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir
do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Férias de 2020 - 1º Parc. Período: 10 dias Início: 15/06/2021

Fim: 24/06/2021

Férias de 2020 - 2º
Parc.  Período: 10 dias Início:05/07/2021

Fim: 14/07/2021

Férias de 2020 - 3º Parc Período: 10 dias Início: 21/07/2021

Fim: 30/07/2021

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho
 Remoto  ( x )
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 Revezamento  (    )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho
remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial
(dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os
próximos três meses, conforme descrição a seguir:

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que
serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho
remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao
SEI.

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a
processo SEI.

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do
resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não
ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º

Análise do
Processo TC-
035.409/2017-7
(0275118) e
Acórdão n°
1553/2019 -
TCU – Plenário

 P
 Realizar
Análise e
elaborar
relatório.

 02 dias úteis
 Processo Sei -
23282.504213/2019-
19

 2º
Auditoria
Extraordinária –
Manutenção
Veicular

 P
Realizar
auditoria e
elaborar
relatório;

 19 dias úteis.
 Processo Sei -
23282.006318/2021-
13
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 3º

Avaliação da
Auditoria Interna
acerca do
relatório de
gestão.

 P

Auxiliar e
contribuir para
elaboração do
relatório da
auditoria.

 05 dias úteis.  

 4º

Auditoria
ID/Ação 04 –
PAINT 2021
(Regularidade
no controle e
execução da
folha de
pagamento)

 P

Realizar
capacitação
sobre objeto da
auditoria (Folha
de pagamento)

 05 dias úteis.

 

Realizar seguinte
capacitação:
Curso: Siape Folha;
Organizadora:
Enap;Carga horária:
40 horas.

 5º 

Auditoria
ID/Ação 04 –
PAINT 2021
(Regularidade
no controle e
execução da
folha de
pagamento)

 P

Iniciar ação de
auditoria e
elaborar o
programa de
trabalho.

 09 dias úteis  

 6º Auditoria
Extraordinária  P/A Realizar

auditoria
 Sob
demanda

As metas e prazo
serão estimados
após análise
preliminar

 7º
Assessoramento
à gestão da
Auditoria Interna

 P/A
Realizar a
orientação/
assessoramento

 Sob
demanda  

 

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA,
AUDITOR(A), em 21/05/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE
DA AUDITORIA INTERNA, em 21/05/2021, às 16:24, 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 0281832 e o código CRC 5EF42ADC.

Referência: Processo nº 23282.001583/2021-13 SEI nº 0281832
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

AUDITORIA INTERNA
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 06/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº Plano de Trabalho Individual 06/2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma
numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade máxima.

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e
acompanhamento.

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de
números do plano de trabalho.

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Francisco William Coêlho Bezerra

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal 40h

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 ( ) CD-4 ( ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

Não ocupante (X)

Unidade: Auditoria Interna

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Maira Cristina Amorim

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de
ausências, se houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir
do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho
remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial
(dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os
próximos três meses, conforme descrição a seguir:

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que
serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho
remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao
SEI.

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a
processo SEI.

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do
resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não
ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º
Atendimento de
solicitações da reitoria,
TCU, CGU e Audin.

P/A

Iniciar o
atendimento da
solicitação em até
um dia útil Sob
demanda

Sob
demanda.  

2º Recebimento de
Processos no SEI. P

Registrar o
recebimento em
até um dia útil

Sob
demanda  

3º
Elaboração de
correspondência Oficial.

 
P/A

Realizar
a elaboração em
até um dia útil

Sob
demanda  

4º Monitorar o Diário Oficial
da União. A Diminuir para 15

minutos Diariamente  

5º
Monitorar e documentar
recomendações
e determinações órgãos de
controle interno e externo.

P/A

Monitorar e
documentar em 3
dias úteis após o
recebimento do e-
mail.

Sob
demanda  

6º
Responder aos pedidos de
informações da Ouvidoria -
LAI.

P Responder dentro
do prazo

Sob
demanda  

7º
Acompanhar os setores no
cumprimento dos prazos de
auditoria interna e órgãos
internos.

A Avisar 2 dias antes
do fim do prazo.

Sob
demanda  

8º
Enviar documento
de auditoria
para publicação.

A
Enviar documento
em até um dia
útil do recebimento.

Sob
demanda  

9º
Implantação do Sistema da
auditoria Interna para
acompanhamento de A

Realizar o
treinamento dos
servidores que
utilizarão o E-aud

Uma
semana  
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Recomendações. utilizarão o E-aud
nas unidades.

10º

Iniciar a utilização do
Sistema da auditoria
Interna
para acompanhamento de
Recomendações.

A
Inserir as antigas
e novas
recomendações no
E-aud.

1 mês  

11º

Melhorar da utilização do
Sistema da auditoria
Interna
para acompanhamento de
Recomendações.

A
Participar de
reuniões e
treinamentos sobre
o uso do Eaud.

2 meses  

12º Criar os manuais de
procedimentos do E-aud. A

Inserir as
informações
coletadas na
implantação do
sistema.

3 meses  

13º Melhorar a qualificação
para o trabalho. A

Realizar um
curso de
capacitação.

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE
DA AUDITORIA INTERNA, em 21/05/2021, às 16:44, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WILLIAM COELHO
BEZERRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 21/05/2021, às 16:45,
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 0281890 e o código CRC 0D3B4908.

Referência: Processo nº 23282.001583/2021-13 SEI nº 0281890
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
Agradecemos o envio dos Planos de Trabalho de cada servidor (a) de sua

unidade!
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

Validado
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre maio a julho/2021

validados neste processo terão vigência até 31/07/2021.
3 - Lembramos que deverão preencher os planos de trabalho os

servidores técnicos-administrativos, independentemente de ocuparem
Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), e os docentes que
estejam ocupando CD e FG, sendo que o plano de trabalho destes devem
abranger tão somente à atividades administrativas inerentes ao cargo ou função
gratificada. Fica facultado o envio de plano de trabalho pelos demais docentes não
abrangidos na obrigatoriedade, inclusive os ocupantes de Função de
Coordenador de Curso (FCC).

4 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob
regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual para o trimestre agosto a outubro/2021.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, por remoção,
redistribuição ou qualquer outras forma de entrada, deverá ser feito novo plano de
trabalho individual e enviar neste mesmo processo.

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre maio a
julho, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da SGP (Anexo
II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a partir do
encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre até o prazo
final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

7 - O  vídeo de treinamento sobre o Plano de Trabalho
está disponível clicando AQUI.

8 - A Instrução Normativa SGP nº 8/2020 e os anexos editáveis estão
disponíveis clicando AQUI.

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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https://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
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orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
28/05/2021, às 15:20, 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 0285250 e o código CRC 59F6187A.
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