
  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



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
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
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