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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 312, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre a revisão da Portaria Reitoria nº 33, de 31 de janeiro
de 2020, que define critérios para ocupação de Cargo de Direção e
Função Gra�ficada e dá outras providências.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado
no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o que consta no Processo nº 23282.005607/2021-03, resolve:

 

Art. 1º Estabelecer os requisitos básicos para indicação de servidores para ocupação de Cargo de Direção e Função Gra�ficada, de que tratam
os Decretos nº 9.916, de 18 de julho de 2019, e nº 9.727, de 15 de março de 2019, no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Nas indicações para designação de Função Gra�ficada – FG de níveis 1, 2, 3 e 4 deverão ser observados, no mínimo, os seguintes
critérios:
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I - FG-01 – servidores com no mínimo seis meses de cargo efe�vo na Unilab, possuir nível superior e, pelo menos, ter concluído dois cursos de
capacitação em área correlata à função para o qual tenha sido indicado;

 

II - FG-02 – servidores com no mínimo quatro meses de cargo efe�vo na Unilab, possuir, preferencialmente, nível superior e, pelo menos, ter
concluído dois cursos de capacitação em área correlata à função para o qual tenha sido indicado;

 

III - FG-03 – servidores com no mínimo três meses de cargo efe�vo na Unilab, possuir, preferencialmente, nível superior e, pelo menos, ter
concluído um curso de capacitação em área correlata à função para o qual tenha sido indicado; e

 

 IV - FG-04 – servidores de cargo efe�vo na Unilab, possuir, no mínimo, nível médio.

 

Art. 3º Nas indicações para nomeação de Cargo de Direção – CD de níveis 2, 3 e 4 deverão ser observados, no mínimo, os seguintes critérios:

 

I - CD-02 – servidores com no mínimo dois anos de cargo efe�vo na Unilab, possuir �tulo de especialista, mestre ou doutor em área correlata
ao cargo ou função para o qual tenha sido indicado, e ter exercido cargo de direção, função gra�ficada ou função de coordenador de curso por, no mínimo,
um ano;

 

II - CD-03 – servidores com no mínimo um ano e seis meses de cargo efe�vo na Unilab, possuir �tulo de especialista, mestre ou doutor em
área correlata ao cargo ou função para o qual tenha sido indicado, e ter exercido cargo de direção, função gra�ficada ou função de coordenador de curso
por, no mínimo, um ano; e

 

III - CD-04 – servidores com no mínimo um ano de cargo efe�vo na Unilab, possuir �tulo de especialista, mestre ou doutor em área correlata
ao cargo ou função para o qual tenha sido indicado, e ter exercido cargo de direção, função gra�ficada ou função de coordenador de curso por, no mínimo,
seis meses.

 

Art. 4º Os servidores indicados para ocupação de CD, FG e FCC, não poderão estar enquadrados nas hipóteses de inelegibilidade previstas no
inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, na forma do inciso III, do art. 2º, do Decreto nº 9.727, de 2019.

 

Art. 5º Os servidores que percebam estar em condição de risco de Conflito de Interesses, nas situações previstas no Art. 5º, da Lei nº 12.813,
de 16 de maio de 2013, durante o exercício do Cargo de Direção, Função Gra�ficada ou Função de Coordenador de Curso, poderão consultar o Sistema
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Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – SeCI para verificação da situação de risco.

 

Art. 6º No prazo de um ano a par�r da publicação desta Portaria no Bole�m de Serviço da Unilab, todos os servidores ocupantes de CD, FG e
FCC, deverão par�cipar de cursos de capacitação voltados para o desenvolvimento das competências ins�tucionais por meio das competências individuais
nas suas áreas de atuação, em escolas de governo ou nos cursos ofertados pela Unilab.

 

Art. 7º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação, revogando, a par�r desta data, a Portaria Reitoria nº 33, de 31 de janeiro de
2020.

 

 
Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 

Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 10/09/2021, às 17:43, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0324841 e o código CRC 9777E58C.

 

Referência: Processo nº 23282.005607/2021-03 SEI nº 0324841

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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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 313, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre a convocação para eleição de representantes do corpo
técnico-administra�vo em educação para integrarem o Conselho
Administra�vo da Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado
no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a necessidade de recomposição do Conselho Administra�vo;

Considerando as disposições do Estatuto da Unilab e o Regimento Geral, que regulamenta o processo de eleição dos representantes �tulares
e respec�vos suplentes no Conselho Administra�vo;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.012217/2021-81, resolve:

 

 

Art. 1º Convocar eleição para a escolha de representantes do corpo técnico-administra�vo em educação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para integrarem o Conselho Administra�vo, na seguinte conformidade:
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I - 03 (três) representantes �tulares e 03 (três) representantes suplentes do corpo técnico-administra�vo em educação, eleitos por seus pares.

 

Art. 2º O Processo Eleitoral deverá ser organizado pela respec�va categoria, obedecendo às regras definidas no Estatuto e no Regimento
Geral da Unilab.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta data, a Portaria Reitoria nº 308, de 8 de setembro de
2021.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 10/09/2021, às 17:45, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0334209 e o código CRC 9843A429.

 

Referência: Processo nº 23282.012217/2021-81 SEI nº 0334209

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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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 474, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre a subs�tuição de
servidor(a) por mo�vo de licença para
tratamento da própria saúde.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o teor do processo nº 23282.012352/2021-27, resolve:

 

Art. 1º Designar o servidor ROMULO AMANCIO BASTOS OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº
3042560, para assumir as funções de Chefe da Seção de Matrícula, código FG-02, por mo�vo de licença
para tratamento da própria saúde do �tular, DANTE BARBOSA LIMA, matrícula SIAPE nº 2121946, no
período de 09/09/2021 a 23/10/2021.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 09/09/2021.

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 13/09/2021, às 08:31, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0334214 e
o código CRC 6234F855.

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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Referência: Processo nº 23282.012352/2021-27 SEI nº 0334214



 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

Instrução Normativa nº 10/2021, de 10 de setembro de 2021

  

Dispõe sobre a padronização dos
procedimentos relativos às  férias
dos servidores Técnicos-
Administrativos em Educação e
Professores do Magistério Superior
da Unilab.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA – UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada
no DOU nº 151 de 07/08/2018, e pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018,
publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, Comunica SIAPE: nº 558120 e nº 558138,
Portaria nº 121, de 27 de março de 2019, Resolução Consepe Nº 19, de 17 de
outubro de 2019, publicada no Boletim de Serviço da Unilab nº 72, de 25 de outubro
de 2019, Arts (61; 76 a 80; 102 da Lei 8.112/90), Art. 11 da Lei 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, Orientação Normativa SRH Nº 2, de 23 de fevereiro de 2011,
alterada pela Orientação Normativa SRH nº 10, de 3 de dezembro de 2014, Manual
do SIASS, no uso das atribuições a ele conferidas, resolve:

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem o objetivo de padronizar os
procedimentos relativos às  férias dos servidores Técnicos-Administrativos em
Educação e Professores do Magistério Superior da Unilab, através de orientações
quanto à  programação, usufruto, reprogramação, acúmulo, interrupção e
indenização de férias e à utilização do módulo Férias Web do SIGEPE.

Art. 2º O disposto no Art. 1º, levará em consideração o cronograma da
folha de pagamento, divulgado mensalmente pela Seção de Gerenciamento da Folha
de Pagamento.

Art. 3º A programação das férias deve ser previamente elaborada pela
Instrução Normativa 10/2021 (0333985)         SEI 23282.507565/2019-18 / pg. 1



chefia imediata, de acordo com o interesse da Administração, e, sempre que possível,
consoante aos interesses do servidor.

 

CAPÍTULO II

DA NORMATIZAÇÃO DAS FÉRIAS

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 4º Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12
meses de efetivo exercício e, para os demais períodos, as férias poderão ser
solicitadas a partir de 1º de janeiro de cada ano civil; com antecedência mínima de 30
dias antes do início do usufruto das férias.

 

DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

Art. 5º O servidor Técnico-Administrativo fará jus a 30 (trinta) dias de
férias a cada exercício correspondente ao ano civil, que podem ser acumuladas até o
máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, devidamente
justificado pela chefia imediata, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação
específica.

Parágrafo único. A programação de férias dos técnicos-administrativos
lotados em Unidades Acadêmicas deverá levar em consideração os períodos de
menor demanda dos serviços, observando-se a dinâmica de funcionamento interno.

DOS DOCENTES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS

Art. 6º O ocupante de cargo efetivo de Professor do Magistério Superior
fará jus a 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para
exercício de cargo comissionado em órgão não integrante das instituições federais
de ensino superior, caso em que fará jus a 30 (trinta) dias.

§ 1º A programação anual de férias dos servidores docentes efetivos e
temporários deverá ser adequada ao Calendário Acadêmico da Unilab em vigor, de
forma que o usufruto das férias não coincida com o período letivo.

§ 2º Os professores visitantes e substitutos farão jus a 30 (trinta) dias de
férias, que deverão ser usufruídos após 12 (doze) meses de efetivo exercício e o
encerramento do calendário acadêmico vigente, sob responsabilidade da direção da
Unidade Acadêmica.

§ 3º Caso o vínculo contratual do docente temporário finde ou seja
institucionalmente concluído antes de 12 (doze) meses de efetivo exercício, a
percepção financeira das férias remuneradas e do ⅓ constitucional serão pagos
juntamente às verbas indenizatórias de encerramento do contrato.

§ 4º A critério da Administração, sob responsabilidade do dirigente da
Unidade Acadêmica, serão abertas exceções para a marcação de férias docentes em
período letivo nas seguintes situações:

I. Para docentes em exercício de atividades administrativas ou de gestão
cuja atividade impeça o pleno gozo das férias no período de recesso letivo;

II. Quando do acúmulo de férias nos casos previstos nos artigos 11 e 12
desta Instrução Normativa;
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§ 5º Os casos excepcionais serão julgados pela Direção do Instituto,
observando-se o disposto nesta Instrução Normativa, garantindo o planejamento
interno e o não prejuízo à carga horária das disciplinas; e

§ 6º O docente, ao retornar de licenças ou afastamentos (capacitação,
pós-doutorado, saúde etc), quando coincidentes com o período letivo especificado
no calendário acadêmico vigente, será lotado em componentes curriculares e/ou
atividades extensionistas curricularizadas.

 

PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Art. 7º O parcelamento requerido pelo servidor poderá ser concedido
pela chefia imediata, que estabelecerá, em comum acordo com o requerente, o
número de etapas, em até 3 (três), e a respectiva duração, observado o interesse da
administração.

 

RESPONSABILIDADE DAS CHEFIAS

Art. 8º É de inteira responsabilidade dos gestores das unidades
administrativas e acadêmicas o planejamento e controle da programação de férias de
seus servidores.

Parágrafo único. É recomendável, quando se aplicar, que o quantitativo
de servidores em usufruto de férias não seja superior a 50% da força de trabalho,
exceto no caso das unidades acadêmicas, cujos docentes terão suas férias
concentradas em período não letivo, ficando sob o gestor imediato da área a
responsabilidade de dar cumprimento a esta orientação.

Art. 9º Os períodos de férias de Diretores e Vice-Diretores de Unidade
Acadêmica deverão ser programados de forma que não coincidam, exceto quando
não seja possível em decorrência de necessidade de serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos Coordenadores e Vice
Coordenadores de Curso, bem como a todos os demais ocupantes de Cargo de
Direção (CD) e Função Gratificada (FG) e seus substitutos eventuais.

Art. 10º As chefias deverão indicar seus substitutos eventuais
portariados, salvo por motivo de força maior.

Parágrafo único. Competirá à Seção de Gerenciamento da Folha de
Pagamento, com suporte da Divisão de Administração de Pessoal, proceder com o
recadastramento de todos os substitutos eventuais a fim de registrar no Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE).

 

ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 11. De acordo com o disposto no Art. 77 da Lei nº 8.112/1990, é
vedada a acumulação de férias para o exercício seguinte, exceto por necessidade
imperiosa do serviço ou por reprogramação quando da ocorrência das hipóteses
elencadas no Art. 12 desta Instrução Normativa.

Art. 12. Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo
ano, excepcionalmente, será permitida a acumulação de férias para o exercício
seguinte, nos casos de:
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a) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; e
b) licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os

períodos considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

Art. 13. Em caso de acumulação de férias, o homologador deverá
justificar a acumulação no SiapeNet no momento da homologação, observado o art.
3º, o art. 5º §§ 1º e 2º e o art. 17 da Orientação Normativa SRH nº 2 de 23 de
fevereiro de 2011.

 

AFASTAMENTOS E LICENÇA

Art. 14. O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento
para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para
estudo ou missão no exterior com remuneração fará jus às férias, que, se não forem
programadas, serão registradas e pagas a cada mês de dezembro.

Parágrafo único. A programação de que trata o caput será feita na
integralidade dos dias de férias a que o servidor terá direito no exercício.

Art. 15. A reprogramação de férias de servidor acusado em processo de
sindicância ou processo administrativo disciplinar poderá ser solicitada pelo
Presidente da Comissão à chefia imediata do servidor, caso julgue necessário para
andamento dos trabalhos.

 

CAPÍTULO III

DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Art. 16. Ao registrar férias, há repercussão financeira nos vencimentos
do servidor, conforme situações abaixo:

a) O adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) da
remuneração e, em caso de parcelamento, será pago integralmente na primeira
etapa.

b) O recebimento de 70% de antecipação de férias, calculado sobre a
remuneração do período de gozo das férias, é opção do servidor, quando da
programação ou reprogramação, e tomará por base a sua situação funcional no
respectivo período. No caso de parcelamento, a antecipação das férias será paga
proporcionalmente a cada período da parcela.

c) A antecipação da remuneração de férias integrais ou parceladas será
descontada em parcela única, na folha de pagamento seguinte ao mês do início das
férias.

d) O recebimento antecipado de 50% da gratificação natalina, no caso de
parcelamento, é opção do servidor quando da programação ou reprogramação,
podendo ser requerida em quaisquer das etapas, desde que as parcelas sejam
anteriores ao mês de junho de cada ano.

 

CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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PARA INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 17. A inclusão e alteração de férias deverão ser feitas
exclusivamente pelo módulo de férias do SIGEPE.

Art. 18. Será de responsabilidade do servidor manter seus e-mails
atualizados no SIGEPE, pois será por meio deles que o servidor será notificado das
atualizações de férias

Art. 19. Será de responsabilidade da chefia de cada unidade manter o
endereço de e-mail da unidade atualizado, incluindo o e-mail de cada subunidade se
houver, pois, por meio deles, as  respectivas chefias serão notificadas das
solicitações de férias.

Art. 20. No caso de criação de unidades ou alteração de sua
nomenclatura para o qual haja alteração do respectivo e-mail institucional, será de
responsabilidade das chefias informar à Superintendência de Gestão de Pessoas, por
meio do e-mail ferias@unilab.edu.br o e-mail.

 

DA HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 21. O sistema só permite que as férias sejam homologadas quando a
folha de pagamento estiver aberta, seguindo o cronograma de que trata o Art. 2 º
desta IN.

Art. 22. As chefias são responsáveis por  comunicar à Divisão de
Dimensionamento e Movimentação de Pessoal (DIMOV), por meio de processo SEI
“Pessoal: Movimentação de Servidor”, documento “Ofício”, todas as mudanças de
exercício e lotação de seus subordinados.

Parágrafo único. O chefe de unidade, mesmo que em exercício interino,
deve informar, na forma do caput, qual a nova unidade de exercício de um servidor
quando este for exonerado ou destituído de cargo de direção e função gratificada.

Art. 23. As chefias, ou substitutos quando dos afastamentos ou
impedimentos legais do titular, serão responsáveis por homologar as férias de suas
equipes utilizando:

(a) o SiapeNet, inserindo CPF e a senha fornecida pela Seção de
Benefícios (Seben); ou

(b) o Sigepe Gestor, inserindo CPF e senha do Sigepe.
Art. 24. As chefias e os substitutos homologadores deverão solicitar

habilitação e senha do SiapeNet à Seben pelo e-mail ferias@unilab.edu.br. A senha é
pessoal e intransferível.

Art. 25. O gestor de unidade somente poderá homologar férias de
servidores sob sua gerência imediata.

Parágrafo único. Aos gestores de unidade é vedado homologar suas
próprias férias, ou férias de servidores que tenham outra vinculação, sob pena de
responsabilização administrativa e disciplinar.

Art. 26. Demais orientações sobre tais procedimentos poderão ser
encontradas no Manual do Sigepe Férias, a ser divulgado pela Superintendência de
Gestão de Pessoas.
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PARA INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS

Art. 27. As férias, uma vez iniciadas, somente poderão ser interrompidas
por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço
militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima
do órgão, conforme art. 80 da Lei nº 8.112/1990.

Parágrafo único. O restante do período interrompido, integral ou da
etapa, será usufruído em parcela única.

Art. 28. Todo procedimento de interrupção de férias deve ser feito por
processo SEI “Pessoal: Férias - Interrupção”, documento “Ofício”, emitido pela chefia
de unidade e enviado à Seção de Benefícios (Seben)/SGP.

Art. 29. O procedimento poderá ser operacionalizado no sistema em data
posterior ao dia da interrupção, somente após autorização do Reitor.

Art. 30. Caso o servidor receba auxílio transporte, os ajustes serão
realizados pela Seção de Gerenciamento da Folha de Pagamento (Sepag).

 

PARA CANCELAMENTO DE FÉRIAS

Art. 31.  O cancelamento de férias só poderá ocorrer no caso de licença
saúde cujo início ocorra em data inicial anterior ou igual a data do início da parcela de
férias em questão.

Art. 32.  Caso o servidor tenha recebido na parcela em questão o 1/3 de
férias ou qualquer adiantamento, estes serão automaticamente descontados pelo
SIAPE na folha em que for realizado o cancelamento.

Art. 33.  Todo procedimento de cancelamento de férias deve ser feito
por processo SEI “Pessoal: Férias - Cancelamento”, documento “Ofício”, devendo
incluir o laudo médico em anexo.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34. Para plena execução do artigo 1º da Resolução CONSEPE nº 19,
de 17 de outubro de 2019, as férias já programadas pelos docentes e homologadas
pela chefia imediata, até a publicação desta Instrução Normativa, devem ser
garantidas, conforme programação já pré-estabelecida nos Institutos.

Art. 35. Os servidores com férias não programadas referentes aos
exercícios de 2020 e 2021, a ser acordado com a chefia imediata, sob pena da perda
do direito de férias (art. 77 da Lei nº 8.112/1990), deverão observar as seguintes
regras:

(a) exercício 2020, programar o usufruto das férias iniciando, no
máximo, a partir do dia 31 de dezembro de 2021, observando-se o art. 34, no caso
de docentes;

(b) exercício 2021, programar o usufruto das férias iniciando, no
máximo, a partir do dia 31 de dezembro de 2021, podendo ser usufruído até 31 de
dezembro de 2022, desde que observados os artigos 11 e 12 desta IN.

Art. 36. Servidores cedidos deverão realizar os procedimentos via SEI
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preenchendo o formulário correspondente.
Art. 37. A Seção de Benefícios divulgará, mensalmente, no sítio eletrônico

da Unilab, página da Superintendência de Gestão de Pessoas, o relatório da
programação de férias dos servidores do mês corrente.

Art. 38. Os casos omissos a esta Instrução Normativa serão resolvidos
pela Superintendência de Gestão de Pessoas, direcionados às unidades responsáveis,
conforme o caso.

Art. 39. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 1º de
outubro de 2021.

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO - Superintendência de Gestão de Pessoas
ENZO LENINE NUNES BATISTA OLIVEIRA LIMA - Comissão Permanente de Pessoal

Docente
JOBER FERNANDO SOBCZAK - Instituto de Ciências Exatas e da Natureza

SAMIA NAGIB MALUF - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
THIAGO MOURA DE ARAÚJO - Instituto de Ciências da Saúde
LUCAS NUNES DA LUZ - Instituto de Desenvolvimento Rural

GEORGE LEITE MAMEDE - Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável
CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO - Instituto de Humanidades

PEDRO ACOSTA LEYVA - Instituto de Humanidade e Letras do Malês
LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES - Instituto de Linguagens e Literaturas
ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA - Instituto de Educação a Distância

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS NUNES DA LUZ,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 10/09/2021, às 11:16, 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 CARLOS HENRIQUE LOPES
PINHEIRO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 10/09/2021, às 11:49,
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 ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE
ALMEIDA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 10/09/2021, às 15:03,
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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 10/09/2021, às 16:06, 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 ENZO LENINE NUNES BATISTA
OLIVEIRA LIMA, PRESIDENTE DA COMISSÃO, em 11/09/2021, às 08:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOBER FERNANDO SOBCZAK,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 13/09/2021, às 09:38, 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 GEORGE LEITE MAMEDE,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 13/09/2021, às 10:57, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS
SOUSA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 13/09/2021, às 11:19, 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 ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
13/09/2021, às 17:29, 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 0333985 e o código CRC 0778C0CB.

Referência: Processo nº 23282.507565/2019-18 SEI nº 0333985
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

  

  

PORTARIA PROINTER Nº 01 de 09 de setembro de 2021-UNILAB

  

Declara a revogação de atos norma�vos
inferiores a decreto, para fins do disposto
no art. 8º do Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019. 

A PRÓ-REITORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a
Portaria Reitoria nº 161 de 16 de abril de 2020, publicada no DOU de 17 de abril de 2020,

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.004775/2021-73, resolve:

 

 

Art. 1º  Declarar a revogação do O�cio Circular Nº 06/2020/PROINTER.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

Artemisa Odila Candé Monteiro
Pró-reitora de Relações Ins�tucionais e Internacionais

Documento assinado eletronicamente por ARTEMISA ODILA CANDE MONTEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS, em 13/09/2021, às 14:57, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0333103 e
o código CRC 5D14255C.

 

Referência: Processo nº 23282.004775/2021-73 SEI nº 0333103

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

	Instrução Normativa 10/2021 (0333985)

