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

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 10, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova, ad referendum do Conselho
Administra�vo, o Planejamento da
Superintendência de Gestão de Pessoas
(SGP) para os exercícios de 2022 e 2023. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, 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 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2,
página 1, considerando o processo nº 23282.507923/2019-92,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho Administra�vo:

 

Art. 1º  Aprovar o Planejamento da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) para os
exercícios de 2022 e 2023, na forma do anexo.

 

Art. 2º  O Planejamento da SGP deverá ser revisado nas seguintes condições:

 

I - ordinariamente duas vezes por ano, no mínimo;

 

II - sempre que houver mudanças no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) vigente,
quando aprovado pelo colegiado competente;

 

III - advento de novas determinações legais, internas ou externas à Unilab, não previstas
neste planejamento cujo impacto influencie diretamente nos obje�vos estratégicos da unidade; 

 

IV - no caso de necessidade de alterações na Missão e Visão da unidade; e

 

V - extraordinariamente, a critério do �tular da unidade ou de seu subs�tuto, quando da
ocorrência de afastamentos ou impedimentos legais do dirigente.
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Art. 3º O relatório contendo os resultados organizacionais deste Planejamento deverá ser
divulgado no Bole�m Interno e disponibilizado no sí�o eletrônico da Unilab no prazo de 60 (sessenta)
dias após o encerramento do exercício de 2023.

 

Art. 4º  É de responsabilidade de todas as chefias de unidade da estrutura organizacional
da SGP, dentro de sua área de atuação, o acompanhamento do cumprimento das metas e do
desempenho de suas equipes, bem como a avaliação dos resultados alcançados, de acordo com a
programação interna da unidade.

 

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Administra�vo

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, em 29/12/2021, às 17:52, 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 0387719 e
o código CRC 38B3A611.
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