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

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE,

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 108/2022/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 28 de junho de 2022.

                  
Ao Gestores de Unidades Administra�vas e Acadêmicas,
 
 

 

Assunto: Ampliação do registro de controle eletrônico de frequência para unidades com servidores
igual ou inferiores 5 (cinco) técnicos-administra�vos.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.010472/2022-71.

  

Senhores (as),

 

Cumprimentando cordialmente, conforme previsto na Portaria Reitoria/Unilab nº 533, de
20 de junho de 2022, informamos que as unidades máximas (abaixo da Reitoria no organograma da
Unilab) que comportem no seu quadro funcional o quan�ta�vo de igual ou inferior a 5 (cinco) técnicos-
administra�vos em educação passarão a realizar os registros no controle eletrônico no SIGRH, a nível de
teste e homologação do sistema. 

Para tanto, a fim de prestar as orientações sobre a legislação e seus aspectos prá�cos na
jornada de trabalho, esta Superintendência preparou um treinamento sobre a regulamentação acerca da
jornada de trabalho dos técnicos-administra�vos de acordo com a Resolução Conad/Unilab nº 08/2021,
de 25 de outubro de 2021. O treinamento já está disponível no neste LINK.

Lembramos também que todo o planejamento feito para implementação do controle
eletrônico foi divulgado por meio de live específica em junho de 2021, através do
link: h�ps://www.youtube.com/watch?v=Fqh_JLWtyH0&t=968s

Dúvidas sobre o disposto neste o�cio, enviar e-mail para sgp@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/06/2022, às 18:20, 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?

https://youtu.be/4EuffRKmcFs
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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0489012 e
o código CRC F10E5913.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.010472/2022-71 SEI nº 0489012

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

