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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SECRETARIA DA REITORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

EDITAL Nº 32/2021
CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR DOCENTE, SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO E
COLABORADOR DA UNILAB PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DO
SERVIDOR - 2021

A Reitoria da Unilab e a Superintendência de Gestão de Pessoas têm a honra de convidar você, servidor
docente, servidor técnico-administrativo em educação e colaborador da Unilab, a integrar as equipes que
irão compor e realizar o evento Semana do Servidor – edição 2021.
A pandemia da COVID-19 impactou o mundo e suas relações de formas inimagináveis. Quem poderia
prever que em 2021 nossas atividades e relações sociais e de trabalho estariam acontecendo no âmbito
do mundo virtual? O mundo precisou reinventar-se.
A fim de proporcionar a construção de forma democrática e diversa de um evento tão precioso para os
trabalhadores e trabalhadoras de nossa Universidade, lançamos este edital com o fito de contemplar
todos aqueles que desejam fazer parte da realização da Semana do Servidor – Edição 2021.
1. DAS INSCRIÇÕES
O presente edital apresenta normas para participação da comissão organizadora da Semana do Servidor
– Edição 2021, de forma voluntária e restrita aos trabalhadores da Universidade.
1.1. A participação como membro da Comissão Organizadora no evento é permitida exclusivamente aos
servidores docentes, servidores técnicos administrativos em educação e colaboradores, lotados nos
campi do Ceará e da Bahia.
1.2. Para se inscrever basta enviar e-mail para semanadoservidor@unilab.edu.br manifestando vontade
de participar como membro da Comissão Organizadora do evento.
1.3. O evento acontecerá virtualmente nos dias 25, 26 e 27/10/2021, das 9h às 16h e, portanto, o
candidato que tiver interesse em compor a Comissão Organizadora do evento deverá ter disponibilidade
para entrar online nessas datas e horários.
1.4. A Comissão Organizadora será formada por 5 (cinco) eixos de ação.
1.5. Os grupos serão formados durante a primeira reunião onde cada membro indicará o eixo no qual
executará as ações pertinentes.
1.6. Cada grupo ficará responsável por um eixo de ação listado a seguir:
1.6.1. cerimonial do evento;
1.6.2. financeiro;
1.6.3. cronograma e programação do evento;
1.6.4. editais e concursos; e
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1.6.5. criação de arte.
1.7. O grupo poderá se reunir livremente para organização e produção do evento.
2. DO CRONOGRAMA DO EVENTO
2.1. O cronograma do evento Semana do Servidor – Edição 2021 será seguido conforme calendário:
Cronograma
Lançamento do Edital: 17/08/2021.
Período de Inscrições: 17/08/2021 até o dia 27/08/2021.
Primeira reunião da Comissão Organizadora: 30/08/2021.
Período de reunião dos grupos: Entre 30/08/2021 até a data do evento.
Evento: 25, 26 e 27/10/2021
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. A primeira reunião contará com a representação de um membro de edição anterior para
compartilhar termos e informações.
3.2. Todos os membros serão designados mediante portaria lançada no Boletim de Serviço da Unilab e
deverão realizar suas atividades durante a jornada de trabalho, sem prejuízo às atividades da unidade de
lotação.
3.3. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

Redenção, 16 de agosto de 2021.
Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 16/08/2021, às 16:43, 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 0321374 e
o código CRC DB444DB7.
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