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I:97<94<2?:<?JI9:=KJ>54D<G25L2MNO2;=2P2;=2<G94D2;=2QMQQ

R1SRRTUVWXURT1UV1XTYV1V1SZ[YZTX1UX1ZW\]VT̂\UXUV1UX1\WYV_TX̀aR
\WYVTWXS\RWX[1UX1[ẐRbRW\X1XbTRcdTX̂\[V\TXO22ef2ghf2ij2hgkh2klmnognpqjh2rjsknhO2ij2ktfmif2tfu2k
I:97<94<29=47:94<25L2NPvO2ij2Nv2ij2komnr2ij2QMQMO2wgorntkik2ef2;:>2ij2Qx2ij2komnr2ij2QMQM2j
k2tfuwjlyetnk2ijrjskik2wjrf22kmlz2vL2ik29jhfrgp{f2?fehjwjJ>enrko25L2|xO2ij2NN2ij2}j~jmjnmf2ij2QMQN�

?fehnijmkeif2f2ljfm2ik29=6:D>@A:2?:56=I=J>54D<G25L2|xO2ij2NN2ij2}j~jmjnmf2ij2QMQN�

?fehnijmkeif2f2�gj2tfehlk2ef2wmftjhhf2eL2QxQ�QzMMQN�NJQMQQFPv�2

?fehnijmkeif2f2�gj2tfehlk2ef2wmftjhhf2eL2QxQ�QzMM�vP|JQMQQFN�2mjhfr~j�

2

<mlz2NL22;jhnsekm2kh2wjhhfkh2kokn�f2mjrktnfekikhO2hfo2wmjhniyetnk2ik2wmnujnmkO2wkmk
tfuwfmju2k2?funhh{f2ij2<e�rnhj2ij23�mnlfO2�gj2ij~jm�2klgkm2ek2ke�rnhj2ik2neintkp{f2ij2Ik��2Gkmofhk
�9knugeif2?kmrfh2ik26nr~k�2wkmk2tjm��tkp{f25fl�mnf26kojm2ju2<mljhO2:�tnfh2j2?fhufrfsnkh27mkintnfeknhO2k
hjm2tfetjinif2wjrk2>en~jmhnikij2ik24eljsmkp{f24eljmektnfekr2ik2Dghf}fenk2<}mfFGmkhnrjnmkz

�V�dTR̂ TV�TV̂VWYX̀aR

?kmfrnej2Ekmnkh2Djkr23jeifepk2�9jrklfmk� Imf}jhhfmk2if24eh�lglf2ij2�gukenikijh2F2>enrko

Gmgef2Cfgrkml23kt�kif26nr~k 2Imf}jhhfm2if24eh�lglf2ij2�gukenikijh2F2>enrko

Iklm�tnf2?kmejnmf2<mk��f Imf}jhhfm2if24eh�lglf2ij2�gukenikijh2F2>enrko

?kmrfh2Bne�tngh2Emflk2ij2<rog�gjm�gj 4I�<5J?=

?ktntk2Ij�gjek2�3kmnk2ij2Dfgmijh2ik2?fetjnp{f2<r~jh� 6=?>D7J?=

<mlz2QL22<2mj}jmnik2?funhh{f2ljm�2gu2wmk�f2ij2PM2�hjhhjelk�2inkhO2k2wkm�m2ik2~nsyetnk2ijhlk
wfmlkmnkO2wkmk2kwmjhjelkp{f2ij2gu2wkmjtjm2tfetrghn~f2�gj2hjsgnm�2wkmk2�fufrfskp{f2wjrk2?ffmijekp{f
ij2<mlj2j2?grlgmk2j2wfhljmnfm2ijrnojmkp{f2ef2?fehjr�f2ij2=ehnefO2Ijh�gnhk2j2=�ljeh{f2ik2>enrkoz

�2NL22<2?funhh{f2ij2<e�rnhj2ij23�mnlf2wfijm�O2tkhf2�grsgj2ejtjhh�mnfO2mj�gjmjm
tfuwrjujelkp{f2ij2ne}fmukpqjh2j2iftgujelfhz22

�2QL22<h2mjgenqjh2ik2tfunhh{f2wfijm{f2ftfmmjm2ij2}fmuk2mjuflkO2wmjhjetnkr2fg2��omnikO2ij
ktfmif2tfu2jeljeinujelf2ifh2wkm�tnwkeljhO2rj~keif2ju2tfehnijmkp{f2f2�gkimf2jwnijunfr�sntf2ik
?:B4;FN�2j2f2Irkef2ij2Gnfhhjsgmkepk2ik2>enrkoz

<mlz2xL22=hlk2Ifmlkmnk2jelmk2ju2~nsfm2k2wkm�m2ij2hgk2wgorntkp{fz
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I:97<94<2?:<?JI9:=KJ>54D<G25L2MN2;=2O2;=2<G94D2;=2MPMM

Q1RQQSTUVWTQS1TU1WSXU1U1RYZXYSW1TW1YV[\US][TWTU1TW1[VXÛSW_̀Q
[VXUSVWR[QVWZ1TW1ZY]QaQV[W1WaSQbcSW][ZU[SWN22de2fge2hi2gfjg2jklmnfmopig2qirjmgN2hi2jselhe2set2j
I:97<94<29=47:94<25L2uOvN2hi2uv2hi2jnlmq2hi2MPMPN2wfnqmsjhj2de2;:>2hi2Mx2hi2jnlmq2hi2MPMP2i
j2setwikydsmj2hiqirjhj2wiqe22jlkz2vL2hj29igeqfo{e2?edgiwiJ>dmqjn25L2|xN2hi2uu2hi2}i~ilimle2hi2MPMu�

?edgmhiljdhe2e2kiel2hj29=6:D>@A:2?:56=I=J>54D<G25L2|xN2hi2uu2hi2}i~ilimle2hi2MPMu�

?edgmhiljdhe2e2�fi2sedgkj2de2wlesigge2dL2MxM�MzPPMu��JMPMMFP��2

?edgmhiljdhe2e2�fi2sedgkj2de2wlesigge2dL2MxM�MzPP�vO|JMPMMFu2ligeq~i�

2

<lkz2uL22;igmrdjl2jg2wiggejg2jnjm�e2liqjsmedjhjgN2gen2wligmhydsmj2hj2wlmtimljN2wjlj
setwelit2j2?etmgg{e2hi2<d�qmgi2hi23�lmkeN2�fi2hi~il�2jkfjl2dj2jd�qmgi2hj2mdhmsjo{e2hi23igklj2?jlqj
�?jlqj23jlj2�idlm�fi26mq~j�2wjlj2sil��sjo{e25ek�lme26jnil2it2<lkigN2:�smeg2i2?egteqermjg27ljhmsmedjmgN
j2gil2sedsihmhe2wiqj2>dm~ilgmhjhi2hj24dkirljo{e24dkildjsmedjq2hj2Dfge}edmj2<}leFGljgmqimljz

�U�cSQ] SU�SU]UVXW_̀Q

Glfde2Cefqjlk23js�jhe26mq~j Ile}iggel2he24dg�kfke2hi2�ftjdmhjhig2F2>dmqjn

Djlmggj2:qm~imlj2i2Cjnjllj 2Ile}iggelj2he24dg�kfke2hi2�ftjdmhjhig2F2>dmqjn

Bmeqikj23jlmj2hi26m�fimlj2�eqjdhj Ile}iggelj2he24dg�kfke2hi2�ftjdmhjhig2F2>dmqjn

?jlqeg2Bmd�smfg2Elekj2hi2<qnf�fil�fi 4I�<5J?=

3igkli2Ijfq{e2?ijl�2�Ijfqe26jqig25ike� 6=?>D7J?=

<lkz2ML22<2li}ilmhj2?etmgg{e2kil�2ft2wlj�e2hi2OP2�giggidkj�2hmjgN2j2wjl�l2hj2~mrydsmj2higkj
welkjlmjN2wjlj2jwligidkjo{e2hi2ft2wjlisil2sedsqfgm~e2�fi2girfml�2wjlj2�eteqerjo{e2wiqj2?eelhidjo{e
hi2<lki2i2?fqkflj2i2wegkilmel2hiqmniljo{e2de2?edgiq�e2hi2=dgmdeN2Iig�fmgj2i2=�kidg{e2hj2>dmqjnz

�2uL22<2?etmgg{e2hi2<d�qmgi2hi23�lmke2wehil�N2sjge2�fqrfi2disigg�lmeN2li�filil
setwqitidkjo{e2hi2md}eltjopig2i2hesftidkegz22

�2ML22<g2lifdmpig2hj2setmgg{e2wehil{e2esellil2hi2}eltj2litekjN2wligidsmjq2ef2��nlmhjN2hi
jselhe2set2idkidhmtidke2heg2wjl�smwjdkigN2qi~jdhe2it2sedgmhiljo{e2e2�fjhle2iwmhitmeq�rmse2hj
?:B4;Fu�2i2e2Iqjde2hi2Gmeggirfljdoj2hj2>dmqjnz

<lkz2xL22=gkj2Ielkjlmj2idklj2it2~mrel2j2wjl�l2hj2gfj2wfnqmsjo{ez
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1123435678391:;1<:=>;?@9
=43A<853:;:<1:;1346<B8;?@91346<84;>394;C1:;1C=59D943;1;D89EF8;53C<38;

>998:<4;?@91:<1;86<1<1>=C6=8;

GG

00

H986;83;1>9;>IH89<JI=43C;F14K1LM1:<1N1:<1;F83C1:<1OPOO

Q0RQQSTUVWTQS0TU0WSXU0U0RYZXYSW0TW0YV[\US][TWTU0TW0[VXÛSW_̀Q
[VXUSVWR[QVWZ0TW0ZY]QaQV[W0WaSQbcSW][ZU[SWM11de1fge1hi1gfjg1jklmnfmopig1qirjmgM1hi1jselhe1set1j
H986;83;18<36983;14K1uNvM1hi1uv1hi1jnlmq1hi1OPOPM1wfnqmsjhj1de1:9=1hi1OL1hi1jnlmq1hi1OPOP1i
j1setwikxdsmj1hiqirjhj1wiqe11jlky1vK1hj18igeqfoze1>edgiwiI=dmqjn14K1{LM1hi1uu1hi1|i}ilimle1hi1OPOu~

>edgmhiljdhe1e1kiel1hj18<59C=?@91>945<H<I=43C;F14K1{LM1hi1uu1hi1|i}ilimle1hi1OPOu~

>edgmhiljdhe1e1�fi1sedgkj1de1wlesigge1dK1OLO�OyPPOuL�IOPOOE��~

>edgmhiljdhe1e1�fi1sedgkj1de1wlesigge1dK1OLO�OyPP�vN{IOPOOEu1ligeq}i�

1

;lky1uK11:igmrdjl1jg1wiggejg1jnjm�e1liqjsmedjhjgM1gen1wligmhxdsmj1hj1wlmtimljM1wjlj
setwelit1j1>etmggze1hi1;d�qmgi1hi12�lmkeM1�fi1hi}il�1jkfjl1dj1jd�qmgi1hj1mdhmsjoze1hi1Hjm14ike
�2mrfiq1Dillimlj14ike�1wjlj1sil��sjoze14ek�lme15jnil1it1;lkigM19�smeg1i1>egteqermjg16ljhmsmedjmgM1j1gil
sedsihmhe1wiqj1=dm}ilgmhjhi1hj13dkirljoze13dkildjsmedjq1hj1Cfge|edmj1;|leEFljgmqimljy

�U�cSQ] SU�SU]UVXW_̀Q

Hjkl�sme1>jldimle1;lj��e1 Hle|iggel1he13dg�kfke1hi1�ftjdmhjhig1E1=dmqjn

Cmdsedq�1�igfg1;qidsjl1Hilimlj 1Hle|iggel1he13dg�kfke1hi1�ftjdmhjhig1E1=dmqjn

Dljdsmgse1Amkel12jsihe1Hilimlj Hle|iggel1he13dg�kfke1hi1�ftjdmhjhig1E1=dmqjn

>jlqeg1Amd�smfg1Dlekj1hi1;qnf�fil�fi 3H�;4I><

2zi1�mt�1��mt�1Dillimlj1hj15mq}j� 5<>=C6I><

;lky1OK11;1li|ilmhj1>etmggze1kil�1ft1wlj�e1hi1NP1�giggidkj�1hmjgM1j1wjl�l1hj1}mrxdsmj1higkj
welkjlmjM1wjlj1jwligidkjoze1hi1ft1wjlisil1sedsqfgm}e1�fi1girfml�1wjlj1�eteqerjoze1wiqj1>eelhidjoze
hi1;lki1i1>fqkflj1i1wegkilmel1hiqmniljoze1de1>edgiq�e1hi1<dgmdeM1Hig�fmgj1i1<�kidgze1hj1=dmqjny

�1uK11;1>etmggze1hi1;d�qmgi1hi12�lmke1wehil�M1sjge1�fqrfi1disigg�lmeM1li�filil
setwqitidkjoze1hi1md|eltjopig1i1hesftidkegy11

�1OK11;g1lifdmpig1hj1setmggze1wehilze1esellil1hi1|eltj1litekjM1wligidsmjq1ef1��nlmhjM1hi
jselhe1set1idkidhmtidke1heg1wjl�smwjdkigM1qi}jdhe1it1sedgmhiljoze1e1�fjhle1iwmhitmeq�rmse1hj
>9A3:Eu�1i1e1Hqjde1hi1Fmeggirfljdoj1hj1=dmqjny

;lky1LK11<gkj1Helkjlmj1idklj1it1}mrel1j1wjl�l1hj1gfj1wfnqmsjozey

1
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 90, DE 30 DE MARÇO DE 2022

  Dispõe sobre criação de órgão suplementar.

O REITOR 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 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 23804.401101/2020-04, resolve:

 

 

Art. 1º  Ins�tuir Centro de Estudos Africana, vinculado à Reitoria da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 

Art. 2º  Esta portaria conta com seus efeitos a par�r da sua publicação.

 

Publique-se.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
30/03/2022, às 15:46, 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 0434687 e
o código CRC 010DD67B.

 

Referência: Processo nº 23804.401101/2020-04 SEI nº 0434687

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


04/04/2022 11:02 SEI/UNILAB - 0434687 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=493641&infra_sist… 2/2



06/04/2022 16:34 SEI/UNILAB - 0439540 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499262&infra_sist… 1/2

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 105, DE 6 DE ABRIL DE 2022

O REITOR 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 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 art. 21, III, do Estatuto da Unilab;

Considerando o que consta na Resolução Complementar nº 5/2019/CONSUNI, de 10 de
outubro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.410463/2020-14, resolve:

 

 

Art. 1º  Designar os membros abaixo indicados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, vinculada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – Consepe, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

Membros Representação
José Olavo da Silva Garan�zado Júnior(Presidente) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Juan Carlos Alvarado Alcócer Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação
Violeta Maria Siqueira de Holanda Coordenadores de cursos de Pós-Graduação;

Vandilberto Pereira Pinto Docente
Francisco de Assis Silveira Servidores Técnico-Administra�vos em Educação

 

Art. 2º O regulamento de funcionamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação está
previsto na Resolução Complementar nº 5/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019.

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria nº 487, de 23 de novembro de 2020.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor
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Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
06/04/2022, às 16:29, 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 0439540 e
o código CRC D27D04A5.

 

Referência: Processo nº 23282.410463/2020-14 SEI nº 0439540

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/UNILAB Nº 505, DE 5 DE ABRIL DE 2022

  

Reeditar, com alterações, a Portaria Reitoria
nº 501, de 31 de março de 2022, 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 - 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 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
e 3 deverão ser observados, no mínimo, os seguintes critérios:

 

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
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Art. 3º Nas indicações para nomeação de Cargo de Direção (CD) de níveis 2, 3 e 4 deverão
ser observados os critérios abaixo, de acordo com cada nível:

 

I - CD-02 – ser servidor com, no mínimo, dois anos de cargo efe�vo na Unilab, e possuir a
um dos critérios específicos:

 

a) �tulo de especialista, mestre ou doutor em área correlata ao cargo ou função para o
qual tenha sido indicado;

 

b) possuir experiência profissional de, no mínimo, dois anos em a�vidades correlatas às
áreas de atuação da unidade ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do cargo ou da
função; ou

 

c) 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, e
possuir a um dos critérios específicos:

 

a) �tulo de especialista, mestre ou doutor em área correlata ao cargo ou função para o
qual tenha sido indicado;

 

b) possuir experiência profissional de, no mínimo, um ano e seis meses em a�vidades
correlatas às áreas de atuação da unidade ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do
cargo ou da função; ou

 

c) ter exercido cargo de direção, função gra�ficada ou função de coordenador de curso por,
no mínimo, um ano e seis meses.

 

III - CD-04 – servidores com, no mínimo, um ano de cargo efe�vo na Unilab, e possuir a um
dos critérios específicos:

 

a) �tulo de especialista, mestre ou doutor em área correlata ao cargo ou função para o
qual tenha sido indicado;

 

b) possuir experiência profissional de, no mínimo, um ano em a�vidades correlatas às
áreas de atuação da unidade ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do cargo ou da
função; ou

 

c) ter exercido cargo de direção, função gra�ficada ou função de coordenador de curso por,
no mínimo, um ano.

 

Art. 4º Os servidores indicados para ocupação de Cargo de Direção, Função Gra�ficada ou
Função de Coordenador de Curso não poderão estar enquadrados nas hipóteses de inelegibilidade
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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 15 de março 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
Eletrônico de Informações Patrimoniais e de Conflito de Interesses - e-Patri para verificação da situação
de risco.

 

Art. 6º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua assinatura, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria nº 501, de 31 de março de 2022.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
05/04/2022, às 20:54, 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 0438506 e
o código CRC 886D5D3F.

 

Referência: Processo nº 23282.005607/2021-03 SEI nº 0438506

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

Telefone: e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL SGP/UNILAB Nº 03/2022 - RETIFICAÇÃO
 

ERRATA: Na edição nº 303 do Bole�m de Serviço da Unilab, publicada em 29 de março de 2022.
 

Onde se lê:

{…}

"1.5 Para efetuar a inscrição, o servidor interessado deverá preencher o formulário
eletrônico no período de 30 de março a 10 de abril de 2022.

{...}

4.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via formulário eletrônico, no período de
30 de março a 10 de abril de 2022.

{...}

4.3.1. Preencher formulário de inscrição, no qual deverão constar todas as propostas de
cursos para as quais o instrutor deseja se registrar;”

 

Leia-se:

{…}

"1.5 Para efetuar a inscrição, o servidor interessado deverá preencher o formulário
eletrônico disponível em neste link no período de 30 de março a 10 de abril de 2022.

{...}

4.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via formulário eletrônico disponível
em neste link, no período de 30 de março a 10 de abril de 2022.

{...}

4.3.1. Preencher o formulário eletrônico disponível em neste link, no qual deverão constar
todas as propostas de cursos para as quais o instrutor deseja se registrar;”

 

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 05/04/2022, às 17:00, 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

https://forms.gle/zMWM7nXJH94ca5nx9
https://forms.gle/zMWM7nXJH94ca5nx9
https://forms.gle/zMWM7nXJH94ca5nx9
https://forms.gle/5uuWPdvFnztKopAx8
https://forms.gle/5uuWPdvFnztKopAx8
https://forms.gle/5uuWPdvFnztKopAx8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0439035 e
o código CRC 912E0190.

 

Referência: Processo nº 23282.004566/2022-19 SEI nº 0439035

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

DIVISÃO DE DIMENSIONAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

  

  

DESPACHO DECISÓRIO

 

 

 

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, e
pela Portaria Reitoria nº 1.126, de 11 de outubro de 2018, VII, publicada no Diário Oficial da União de 16
de outubro de 2018, no uso das atribuições a ele conferidas, torna públicas informações sobre o
resultado da análise dos documentos e classificação final do processo sele�vo para remoção de
servidores.

 

1. A avaliação e aprovação do servidor no processo sele�vo de remoção se deu em conformidade
com os requisitos apresentados no Edital SGP UNILAB nº 02/2022.

2. A efe�va remoção somente ocorrerá se sa�sfeitos os requisitos previstos no item 2.1 deste Edital,
os quais foram analisados pela CPR, após a entrega da documentação pelo candidato, verificação
no assentamento funcional do servidor e outras ferramentas a que se fizerem necessárias,
conforme previsto item 6.1.2 do edital.

3. De acordo com o item 2.1. do edital, são requisitos para par�cipação no processo sele�vo de
remoção: 

a) estar em efe�vo exercício; 

b) não ter sofrido nenhuma das penalidades previstas no ar�go 127, da Lei nº 8.112/1990, nos úl�mos 12
(doze) meses, imediatamente anteriores à data de publicação do presente Edital; 

c) ser ocupante do mesmo cargo/área da vaga; 

d) o regime de trabalho do candidato ser o mesmo do regime de trabalho da vaga pretendida; 

e) ter enviado e-mail para ciência da inscrição à chefia imediata, ao dirigente da unidade e, após estes, à
DIMOV, de acordo com o item 3.2.2, “c”; 

f) estar em condição regular com relação ao registro de frequência; e 

g) não estar respondendo a processo administra�vo disciplinar ou sindicância.

 

4. Os servidores abaixo listados apresentaram pendências no que tange ao registro de frequência,
conforme tabela a seguir:
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LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIAS

SIAPE PENDÊNCIAS

1093725

Ano Meses com Registro de Frequência Ausentes

2019 fevereiro a outubro

2021 março a setembro

3210361

Ano Meses com Registro de Frequência Ausentes

2020 novembro e dezembro

2021 janeiro a dezembro

2022 janeiro e fevereiro

 

5. Considerando a irregularidade supracitada, em descumprimento ao disposto no item 2.1, alínea f,
do edital, o servidor que não atendeu a todos os requisitos deste Edital foi desclassificado do
certame, conforme item 2.3 do edital.

6. Considerando, ademais, que dois servidores concorreram à mesma vaga, informa-se que foram
considerados os critérios previstos no 4.4 do edital e a pontuação ob�da.

7. A remoção dos servidores aprovados dar-se-á, por meio de Portaria da SGP, publicada em Bole�m
Interno. 

8. Sem prejuízo do item 6.3 deste Edital, o deslocamento do servidor ocorrerá no prazo de 10 (dez)
dias após a publicação da Portaria no Bole�m Interno, período em que deverá haver o treinamento
do servidor que ficará desempenhando suas a�vidades na unidade de origem. 

9. O resultado deste Edital terá validade de 1 (um) ano, contado a par�r da sua publicação em bole�m
interno.

 

                                           RESULTADO FINAL

SIAPE SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

1167118 CLASSIFICADO Em conformidade com o edital

1093725 DESCLASSIFICADO Em desconformidade com o item 2.1 do edital

3210361 DESCLASSIFICADO Em desconformidade com o item 2.1 do edital

1000757 DESCLASSIFICADO Pontuação e critérios do item 4.4

 

  

Redenção, 07 de abril de 2022.
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Antônio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

Comissão do Processo Sele�vo de Remoção Interna (CPR)

Documento assinado eletronicamente por ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS, GERENTE, em
07/04/2022, às 20:09, 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 NADIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM, em 07/04/2022, às 20:16, 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 ALENE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
em 07/04/2022, às 21:18, 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 07/04/2022, às 22:18, 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 0440941 e
o código CRC 9C0941AF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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/UNILAB Nº 138, DE 07 DE ABRIL DE 2022

 

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 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de
12/06/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.002582/2022-69, resolve: 

 

Art. 1º  Remover, em virtude de processo sele�vo, independentemente do interesse da
Administração, com fundamento no ar�go 36, inciso III, alínea c, da lei 8.112/90, o servidor PAULO
HENRIQUE GOMES DE HOLANDA, matrícula SIAPE: 1167118, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, da Superintendência de Gestão de Pessoas para o Ins�tuto de Educação à Distância, com
exercício no Núcleo Pedagógico.

 

Art. 2º Em razão do trabalho remoto a apresentação do servidor se dará,
excepcionalmente, através de e-mail ins�tucional, com o prazo de 10 (dez) dias para exercício na nova
unidade.

 

Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

                                                                                  

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07/04/2022, às 22:18, 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 0440884 e
o código CRC B9C73ECF.

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 23282.002582/2022-69 SEI nº 0440884




