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

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  
DESPACHO DECISÓRIO

Processo nº 23282.004566/2022-19

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 recursos e classificação
final do processo de Cadastro Interno de Instrutores e de Propostas para Ações de Capacitação Interna, referente ao Edital SGP UNILAB
nº 03/2022.

 

Classificação Final

1. Os servidores classificados farão parte do Banco de Instrutores Internos - BII para serem instrutores das ações de
capacitação, durante o exercício de 2022. 

2. De acordo com o item 2.6 do edital, o cadastramento não gera qualquer obrigação, inclusive monetária, por parte da
UNILAB aos profissionais que porventura e/ou eventualmente, não sejam convocados a prestar serviços. 

3. Da mesma forma, não gera para o cadastrado nenhuma obrigação na par�cipação em eventos cujos agendamentos e
disponibilidades não sejam acordados entre as partes, conforme item 2.7 do edital.

4. Caso o servidor inscrito neste cadastramento não seja selecionado para realizar ação(ões) de capacitação, ficará em um
cadastro reserva para outras ações.

5. Os servidores que não apresentaram as documentações exigidas nos subitens do ponto 4 do edital estão no rol
dos desclassificados, em conformidade com o apontado 4.6 do edital.

6. Algumas IDs cadastradas nos formulários de inscrição não foram indicadas em conformidade com o documento "Lista
de Necessidades Internas Transversais", havendo necessidade de posterior adequação, a qual deverá ocorrer em momento oportuno
quando do planejamento da proposta de capacitação ofertada.

7. Não houve recurso do resultado preliminar. 

 

RESULTADO FINAL

CANDIDATO SITUAÇÃO ID 
INDICADA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Jucélia Bispo dos Santos CLASSIFICADA 1 ID não constante na Lista de Necessidades Internas Transversais

Carlos Alberto Muniz CLASSIFICADO 9 e 84
Aplicar as ferramentas avançadas do SEI para organização e tramitação de documentos

e processos na unidade.
Aplicar ferramentas para gestão eficaz no setor público

Tiago Lúcio Pereira Melo CLASSIFICADO 115
Criar de artefatos para processos licitatórios, em conformidade com a legislação

correlata, para melhorar as dinâmicas de Gestão e Fiscalização de contratos, bem como,
o�mizar os processos licitatórios da unidade.

Alexandre Antonio Timbane CLASSIFICADO 104 e 193 Descrição não corresponde às IDs indicadas
Geórgia Maria Feitosa e

Paiva CLASSIFICADA 61 Descrição não corresponde às IDs indicadas

Erivando de Sena Ramos CLASSIFICADO 84 Aplicar ferramentas para gestão eficaz no setor público.
Tahissa Frota Cavalcante CLASSIFICADA 213 Descrição não corresponde à ID indicada

Patrícia Freire de
Vasconcelos CLASSIFICADA 104, 61 e

208

Aplicar técnicas para falar em público. 
Aplicar conhecimentos para relacionamento interpessoal.

Entender e aplicar técnicas para gestão do tempo e organização de agenda
Basilele Malomalo CLASSIFICADO 155, 61 e 79 Descrição não corresponde às IDs indicadas

Jocélia Maria de Oliveira
Melo CLASSIFICADA 199, 88 e 56

Entender e aplicar técnicas atuais em secretariado. 
Aplicar normas técnicas e legisla�vas na elaboração de documentos oficiais.

Aplicar conhecimentos em língua portuguesa para contribuir com a elaboração de
artefatos e contratos referentes à área de compras públicas.
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SIAPE SITUAÇÃO
3129454 DESCLASSIFICADO
2228258 DESCLASSIFICADO
2151125 DESCLASSIFICADO
1836624 DESCLASSIFICADO
2403277 DESCLASSIFICADO
2216584 DESCLASSIFICADO

Redenção, 04 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA CLEDEVÂNIA PINHEIRO, GERENTE DE DIVISÃO, SUBSTITUTO(A), em 04/05/2022,
às 13:51, 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, CHEFE DE SEÇÃO, em 04/05/2022, às 13:52, 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 05/05/2022, às 11:04, 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 0449366 e o código CRC 2ECF9E81.

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

