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1. CONFLITO DE INTERESSES 

"A educação é a arte de tornar o homem ético" (Friedrich Hegel) 

 

Na Administração Pública, os agentes devem priorizar exclusivamente o 

bem comum e o interesse público. A conduta apoiada pelos Princípios 

Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência se relacionam com a Ética Pública, que funciona como baliza dos atos 

e na relação com a sociedade. 

No sentido de fortalecer os conceitos e referências que a gestão pública 

deve possuir, a Lei 12.813/2013, também conhecida como a Lei de Conflito de 

Interesses (LCI) regulamenta as regras que definem as relações dos entes 

públicos com o interesse privado. 

A Lei de Conflito de Interesses aponta não somente os conceitos, mas 

traz à luz referências que orientam as interações público-privadas, prestigiando 

a importância da adoção de medidas que salvaguardem o interesse maior do 

Estado que é o Interesse Público, o Bem de toda a sociedade.  

O conceito central da LCI é apresentado no inciso I, do Art 3º. O Conflito 

de Interesse na perspectiva legal é: 

“a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, 

que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho da função pública”. 

As ações e decisões adotadas pela Administração Pública devem partir 

de prévia análise quanto às causas objetivas bem como dos resultados previstos, 

a fim de evitar privilégios ou relações inadequadas com a iniciativa privada que 

desnaturem a Função Pública. 

Assim, dá-se especial ênfase aos servidores enquadrados no Art. 2º, a 

saber: 

Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes 
cargos e empregos: 
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I - de ministro de Estado; 
II - de natureza especial ou equivalentes; 
III - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 
autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas ou sociedades de economia mista; e 
IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
níveis 6 e 5 ou equivalentes. 
Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos 
incisos I a IV, sujeitam-se ao disposto nesta Lei 
os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício 
proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer 
vantagem econômica ou financeira para o agente público ou 
para terceiro, conforme definido em regulamento. 

Por outro lado, salienta, a LCI, no Art. 4º que: 

 “O ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal deve agir 

de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e a resguardar 

informação privilegiada”. 

 Disso depreende-se que a norma estabelece o seu cumprimento sem 

exceção de cargo ou função, bastando que desenvolva suas atribuições a 

serviço do Poder Executivo Federal e ao mesmo tempo, se for o caso, 

salvaguarde e garanta um bom tratamento das informações que possam ser 

consideradas sensíveis ou por assim dizer, privilegiadas. 

 

Mas o que seria Informação Privilegiada? 

A LCI explica como sendo “a que diz respeito a assuntos sigilosos ou 

aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal 

que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo 

conhecimento público” (Inciso II, do Art. 3º). 

Possuir informações com as características indicadas na LCI impõe 

responsabilidades ao servidor tais como: 

 De que forma ela será compartilhada. 

 Se está vinculada ao sigilo devido ao caráter dessa 

informação. 

 A quem pode interessar, ao tornar-se pública. 
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 Qual impacto que poderá gerar (social, econômico ou 

político). 

Os atos ditos discricionais, devem ser balizados e vinculados a decisões 

com critérios legais e portanto, apoiadas nos Princípios da Administração Pública 

utilizando inclusive uma boa gestão de risco.  

Quais ações podem configurar o CONFLITO DE INTERESSE? 

Comportamentos ou ações que de forma deliberada podem oferecer 

vantagens a particulares, em detrimento por exemplo à isonomia e 

impessoalidade, e que sejam adotadas por agentes públicos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. Partindo-se dessa premissa, a LCI indica que (Art 5º): 

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em 
proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades 
exercidas; 

II - exercer atividade que implique a prestação de 
serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente 
público ou de colegiado do qual este participe;  

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em 
razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do 
cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a 
atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;  

IV - atuar, ainda que informalmente, como procurador, 
consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos 
órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;  

V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa 
jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, 
companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele 
beneficiada ou influir em seus atos de gestão;  

VI - receber presente de quem tenha interesse em 
decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe 
fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e  

VII - prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa 
cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente 
ao qual o agente público está vinculado.  

Parágrafo único. As situações que configuram conflito de 
interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes 
dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em 
gozo de licença ou em período de afastamento. 

Algumas das situações acima citadas estão contempladas em outros 

regulamentos como por exemplo da orientação do não recebimento de presentes 
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(Inciso XII, Art. 117 da Lei 8.112/90), outras aprimoraram tal entendimento, 

possibilitando uma interpretação mais objetiva.  

Conforme dispõe a LCI, caberá à Comissão de Ética Pública e à 

Controladoria-Geral da União, conforme o caso, analisar, orientar, fiscalizar, 

dirimir dúvidas, fiscalizar a agenda de compromissos, entre outras atribuições, 

dos ocupantes de cargo ou emprego público nas questões relativas ao tema. 

Dessa forma, se constituem em órgãos de consulta e orientações quanto à 

temática do Conflito de Interesses. 

Vale ressaltar, que embora haja a prescrição legal quanto ao 

comportamento dos Agentes Públicos em atividade, cita-se, ainda, hipóteses de 

conflito de interesse após o encerramento do exercício de cargo ou emprego na 

esfera do Poder Executivo Federal, conforme descrição no Art 6º, a seguir:  

Configura conflito de interesses após o exercício de 
cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal: 

  
I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação 
privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e  
II- no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, 
exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo 
quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela 
Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da 
União:  

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de 
serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido 
relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou 
emprego;  

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou 
estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica 
que desempenhe atividade relacionada à área de competência 
do cargo ou emprego ocupado;  

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo 
federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou 
atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao 
órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; 
ou  

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse 
privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo 
ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento 
relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. 

 

Em dezembro de 2021 a Controladoria Geral da União publicou o decreto 

que impõe a obrigatoriedade, a divulgação de agenda e compromissos dos 
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agentes públicos federais. O Decreto 10.889 de 2021, vem regulamentar o inciso 

VI do caput do art. 5º e o Art. 11 da Lei nº 12.813, que entre outros temas, 

conceitua brindes, presentes e hospitalidade, como também o Sistemas de 

Agenda Eletrônica do Poder Executivo Federal. 

 

2. DECRETO nº 10.889 - O RECEBIMENTO DE 

PRESENTES ENTRE OUTROS 

 

A LCI e o Decreto nº 10.889/2021 proíbem o recebimento de presentes 

por agentes públicos oferecidos por quem tenha interesse em decisão sua ou de 

colegiado do qual participe. A fim de mitigar controvérsias sobre o tema, o 

Decreto conceitua de forma objetiva que: 

VI – brinde: item de baixo valor econômico e distribuído de forma 
generalizada, como cortesia, propaganda ou divulgação habitual 
(Art 5º).  
 
VII – presente: bem, serviço ou vantagem de qualquer espécie 
recebido de quem tenha interesse em decisão do agente público 
ou de colegiado do qual este participe e que não configure brinde 
ou hospitalidade. 
 

Sendo dessa forma categorizado entende-se, portanto, que itens 

recebidos fora dos conceitos de brindes, constituem-se, provavelmente em 

presente, sendo proibido o seu recebimento. 

 

O que é baixo valor econômico? 

O Decreto nº 10.889/2021 destaca que o conceito de baixo valor 

econômico é aquele menor que um por cento (1%) do teto remuneratório 

previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição de 88 (§ 4º do art. 5º). 

Nessa medida, considerando-se que, atualmente, o teto remuneratório seja de 

R$ 39.293,32, esse valor não deverá ser superior a R$ 392,33. 

Mas o que fazer, caso não seja possível negar ou devolver esse 

PRESENTE? 
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 Ainda com base no mesmo decreto, não sendo viável a recusa ou 

a devolução imediata o agente público deverá entregar o presente ao setor de 

patrimônio do seu órgão ou entidade, o qual adotará as providências cabíveis 

quanto a sua destinação (Art 18). O prazo para a efetivação deste 

encaminhamento ao setor de patrimônio deve ser de sete dias a partir da data 

de recebimento do presente, ou caso o servidor esteja ausente, o prazo deve ser 

contado a partir de seu retorno. 

 O Decreto 10.889/2021 elucida outro aspecto importante à temática 

do conflito de interesse e gestão do risco, que é o oferecimento de hospitalidade 

por ente privado. Nesse prisma, a norma registra, em seu Art 5º que: 

V – hospitalidade: oferta de serviço ou despesas com transporte, 
com alimentação, com hospedagem, com cursos, com 
seminários, com congressos, com eventos, com feiras ou com 
atividades de entretenimento, concedidos por agente privado 
para agente público no interesse institucional do órgão ou da 
entidade em que atua. 

A oferta de hospitalidade que poderá ser no todo ou em parte, requer do 

Gestor Público atenção às condições para a autorização desta. Os critérios para 

que a mesma não seja enquadrada como transgressão se complementam 

mutuamente tanto nos aspectos ligados ao órgão, como nas condições de oferta 

apresentadas pelo agente privado. 

Há que se questionar, dentro da análise de risco, se a hospitalidade 

ofertada impactará a imagem da instituição e se positivamente ou não. Nesse 

mesmo viés de avaliação, recomenda-se estudar se não se trata de uma 

hospitalidade que conduza a um benefício pessoal. 

Os critérios apresentados pelo decreto são os apresentados no quadro 

esquemático a seguir: 
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Uma vez que sejam atendidos os critérios para a sua autorização, a 

concessão da hospitalidade pelo ente privado poderá ocorrer diretamente por 

este ao prestador de serviços, por meio de valores compensatórios diretamente 

ao agente público, sob a forma de diárias ou de ajuda de custo, desde que 

autorizado pela autoridade competente. 

A representação institucional, da qual decorre o item da hospitalidade não 

poderá ensejar remuneração ao agente público. Já no caso de se tratar de 

palestrante ou painelista, tem-se: 

Art. 20 Parágrafo único. Quando possível, eventuais valores que seriam 

pagos a título de remuneração de palestrante ou de painelista serão revertidos 

pelo organizador do evento em inscrições para a capacitação de agentes 

públicos da administração pública federal. 

Uma outra situação que merece destaque e devida análise foi 

apresentada pela Controladoria Geral da União. Por ocasião do agente público 

vir a receber hospitalidades em decorrência de suas atribuições, porém sem 

relação com o exercício de representação institucional, ou seja, sem a devida 

autorização do seu órgão ou entidade, essas serão consideradas como 

presentes (a não ser que se enquadrem no conceito de brinde). 
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3. REGISTRO DAS AGENDAS PÚBLICAS 

Com o objetivo de regulamentar a publicação de agendas dos agentes 

públicos, o art. 11 da LCI e o capítulo II do Decreto nº 10.889 estabelecem o 

sistema eletrônico de agendas do Poder Público Federal, assinalando a 

obrigatoriedade de órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional aderirem ao sistema de registro e publicação de suas 

agendas de compromisso público. 

Tem-se que é de inteira responsabilidade do Agente Público indicado no 

Art 2º, e mais (Art.13): 

 I - pela veracidade e pela completude das informações de sua 
agenda de compromissos públicos; e 

 II - pelo registro e pela publicação tempestivos das informações 
no e-Agendas. 

Na padronização das agendas públicas, os itens previstos a serem 

descritos são: 

 participação em compromissos públicos; 
 viagens realizadas a serviço pelo agente público que contaram 

com o pagamento de hospitalidades (passagens, translados, hospedagem, entre 
outros) por agentes privados;  

 hospitalidades pagas por agente privado para representação 
institucional feita por agente público; 

 presentes recebidos em função do cargo ou emprego. 

  

 Na UNILAB, o Grupo de Trabalho (GT) liderado pela Secretaria de 

Governança, Integridade e Transparência foi criado no sentido de juntar esforços 

de forma multidisciplinar com o objetivo de: 

 Realizar o estudo e identificar a relação de cargos e 

funções de agentes públicos que se enquadrem no perfil 

previsto na lei e apresentar proposta de normativo à 

Reitoria. 

 Realizar as ações necessárias para viabilizar e implantar 

o uso do sistema no âmbito da UNILAB, através de 

estudos, capacitação dos usuários para o uso dos 

sistema e elaboração de normativos complementares, 

se necessário. 

16

Boletim de Serviço da Unilab Nº 348 - 16 set 2022



 

11 

 

 Dessa forma, todos os servidores elencados pelo GT, conforme o estudo 

e orientação apresentada na legislação, passarão por treinamento quanto à 

utilização do e-Agendas. 

A implementação do sistema e-agendas aumentará o nível de 

transparência da Administração Pública.  

 

 Além dos cargos e empregos previstos pela Lei 12.813/2013 (Art. 2º), são 

obrigados a publicar suas agendas aqueles agentes públicos, ainda que não 

sejam ocupantes efetivos dos cargos previstos no art. 2º da Lei 12.813/2013, no 

período de substituição de tais agentes. 

 

Importante: Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal 

poderão, em ato próprio, aprovar relação de cargos e funções de agentes 

públicos que participem de forma recorrente de decisão passível de 

representação privada de interesses e que deverão registrar e publicar as 

informações relativas aos compromissos públicos, ainda que não se enquadrem 

nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do caput do art. 2º da Lei nº 

12.813/2013, tomando-se como referência o art.3º/ inc. I do Dec. 10.889/21. 
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O que não deve ser registrado na e-Agendas? 

 De acordo com o Manual do Sistema eletrônico de Agendas do Poder 

Executivo federal, disponibilizado pela CGU, as informações que não devem ser 

registrados são: 

 Informações sigilosas ou de acesso restrito. 

 Os compromissos privados, ou seja, que não têm relação 

com o exercício da função pública.  

 As viagens custeadas com recursos públicos em regra não 

são objeto de registro no Sistema e-Agendas, considerando a existência 

de sistema específico destinado ao controle destes deslocamentos 

(Sistema SCDP). 

 

Obs. A única exceção são alguns dados pessoais necessários à 

identificação das pessoas no sistema, ressaltando que esses dados, como 

CPF e e-mail, não deverão ser publicizados. 

De forma complementar, o quadro a seguir apresenta outros conceitos 

contidos no Decreto nº10.889/2021: 

 

COMPROMISSO 
PÚBLICO  

Atividade da qual o 
agente público participe 
em razão do cargo, da 
função ou do emprego 
que ocupe 

a) audiência pública - 
sessão pública de 
caráter presencial ou 
telepresencial, 
consultiva, aberta a 
qualquer interessado, 
com a possibilidade de 
manifestação oral dos 
participantes, com o 
objetivo de subsidiar o 
processo de decisão em 
âmbito estatal; 

b) evento - atividade 
aberta ao público, geral 
ou específico, tais como 
congressos, seminários, 
convenções, cursos, 
solenidades, fóruns, 
conferências e similares; 
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c) reunião - encontro de 
trabalho entre o agente 
público e uma ou mais 
pessoas externas ao 
órgão ou à entidade em 
que atue, em que não 
haja representação 
privada de interesses; 

d) audiência - 
compromisso presencial 
ou telepresencial do qual 
participe agente público 
e em que haja 
representação privada de 
interesses; e 

e) despacho interno - 
encontro entre agentes 
públicos do mesmo 
órgão ou da mesma 
entidade; 

AUDIÊNCIA 

I - O compromisso público agendado por solicitação 
de outro agente público, quando este estiver 
acompanhado de representante de interesses, no 
qual haja representação privada de interesses;  

II – O compromisso, presencial ou telepresencial, 
entre dois agentes públicos, quando um deles 
representar interesse e se encontrar em licença para 
desempenho de mandato classista nos termos do 
disposto no art. 92 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

REPRESENTANTE 
DE INTERESSES  

Pessoa natural ou jurídica que se dedique, de 
maneira habitual ou circunstancial, profissional ou 
não, à representação privada de interesses próprios 
ou de terceiros, individuais, coletivos ou difusos, sob 
remuneração ou não, com ou sem vínculo trabalhista 
com o representado 

REPRESENTAÇÃO 
PRIVADA DE 
INTERESSES  

Interação entre o agente 
privado e o agente 
público destinada a 
influenciar o processo 
decisório da 
administração pública 
federal, de acordo com 
interesse privado próprio 
ou de terceiros, 
individual, coletivo ou 
difuso, no âmbito de: 

a) formulação, 
implementação ou 
avaliação de estratégia 
de governo ou de política 
pública ou atividades a 
elas correlatas; 

b) edição, revogação ou 
alteração de ato 
normativo; 

c) planejamento de 
licitações e contratos; e 

d) edição, alteração ou 
revogação de ato 
administrativo; 
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No tocante à conduta do servidor o decreto recomenda que sempre que 

possível o agente público que participar de audiência deverá ser 

acompanhado por outro agente público do Poder Executivo federal, 

devendo justificar-se caso isso não seja possível, registrando no e-Agendas. No 

Art. 15, temos que: 

Os representantes de interesses poderão ser ouvidos: 
 
I - em audiência, mediante solicitação própria ou a 

convite de agente público;  
II - em audiência pública, como expositores. 

 

A isonomia de tratamento deve ser respeitada em relação àqueles que 

solicitem audiências sobre a mesma matéria e este representante de interesses 

deverá declarar que se submete aos normativos de ética e de conduta da 

empresa de que são empregados, sócios ou contratados, ou de associações a 

que são filiados, antes da realização da audiência. 

O que a legislação NÃO classifica como representação privada de 

interesse? 

Como atos sem relevo à temática central do conflito de interesses, a lei 

destaca: 

§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, não se 
considera representação privada de interesses: 

I - o atendimento a usuários de serviços públicos e as 
manifestações e os demais atos de participação dos usuários 
dos serviços públicos, nos termos do disposto na Lei nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017; 

II - a realização de atividades relacionadas à 
comercialização de produtos ou serviços por parte de empresa 
pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias; 

III - a prática de atos no âmbito de processos judiciais ou 
administrativos, na forma estabelecida na legislação processual; 

IV - a prática de atos com a finalidade de expressar 
opinião técnica ou de prestar esclarecimentos solicitados por 
agente público, desde que a pessoa que expresse a opinião ou 
o esclarecimento não participe de processo de decisão estatal 
como representante de interesses; 

V - o envio de informações ou documentos em resposta 
ou em cumprimento de solicitação ou determinação de agentes 
públicos; 
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VI - a solicitação de informações, nos termos do disposto 
na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

VII - o exercício dos direitos de petição ou de obtenção 
de certidões junto aos Poderes Públicos, nos termos do disposto 
no inciso XXXIV do caput do art. 5º da Constituição; 

VIII - o comparecimento a sessão ou a reunião de órgãos 
ou entidades públicos, no exercício do direito de 
acompanhamento de atividade política; e 

IX - o contato eventual entre agentes públicos e 
interessados em processos decisórios relacionados àqueles, 
ocorrido em eventos ou em situações sociais, de maneira casual 
ou não intencional, exceto se dos fatos e das circunstâncias 
apurados puder ser comprovada a representação de algum 
interesse. 

 

Os atos oficiais ou mesmo as ações ligadas ao desempenho da função 

pública receberam a ênfase necessária neste ponto, aja vista a continuidade de 

fluxos já pacificados, garantindo que não ocorram sem necessidade equívocos 

burocráticos ou entraves.  

De modo geral, em havendo dúvidas, é sempre importante recorrer à 

Comissão de Ética Pública ou à Corregedoria, órgãos presentes na UNILAB e 

encarregados de dar luz à possíveis dúvidas, conforme o caso concreto em que 

se apresentem. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao agente público é sempre salutar o estudo permanente das normas que 

regulam a tomada de decisão, a atuação, o controle e as relações intra e extra 

órgão e autarquia ou empresa pública.  

Os códigos citados ao longo deste brevíssimo ensaio denotam a 

importância que a sociedade vem dando às relações entre os entes públicos e 

privados e nesse sentido, cabe a todo o Poder Executivo Federal aprimorar-se 

cada vez mais e sempre buscando a aplicação tanto das normas legais quanto 

dos Princípios norteadores, mas além destes, a compreensão do quão são 

valiosos os saberes a estes associados. 

Ambas as normativas apresentadas estabelecem intíma relação entre si 

ampliando inclusive a percepção das diretivas legais já concretizadas ao longo 

de todo desenvolvimento da Administração Pública no Brasil. 
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Seguindo nesta direção, é possível afirmar que as relações entre as 

instâncias do Executivo Público Federal e a Representação Privada assume 

ainda mais a transparência e ética ao colocar ênfase aos atos e encontros 

programados, assim como, em ações que incidem diretamente às relações 

interpessoais como é o caso da oferta de brindes e presentes a agentes públicos. 

Abre espaço para a abordagens mais aprofundadas do item chamado 

Hospitalidade, criando padrões para todo o serviço público do Executivo e 

possibilitando uma conduta por assim dizer, mais precisa à Gestão de Riscos, 

não somente em relação a este ponto, como necessariamente a todo o conjunto 

de regras relacionadas. 

Com a implantação de um sistema padronizado de agendas unificando de 

uma só vez a rotina dos órgãos e empresas públicas, ganha-se modernidade e 

acessibilidade. Aos gestores do Executivo Federal, a disponibilização de mais 

uma importante ferramenta de publicidade de seus atos públicos e por fim, toda 

a sociedade vendo como o serviço público segue gerindo o fruto dos impostos 

arrecadados, com respeito e compromisso. 

 Em suma, como a “ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não 

a conhece” (Art. 3º, Código Civil) assim, em muito maior expressão, caberá ao 

servidor público, observar as normas legais e regulamentares, não podendo, 

jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Como aponta o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil, este “não terá que decidir somente 

entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto”. 

Assim, a permanente construção do serviço público deve ser uma meta 

constante, o que culminará no bem de toda a Sociedade.  
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ANEXOS 

 

Quadro - Dispositivos Legais voltadas às questões referentes ao Conflito 

de Interesse na esfera do Executivo Federal 

NORMATIVO LEGAL DISPOSIÇÃO 

Lei nº 8.112, de 1990 

 

Estatuto do Servidor Público Federal. 

Lei nº 12.813, de 
2013 

Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de 
cargo ou emprego do Poder Executivo federal e 
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou 
emprego. 

Orientação 
Normativa CGU nº 
02, de 2014 

Dispõe sobre o exercício de atividades de magistério por 
agentes públicos do Poder Executivo federal 

Portaria 
Interministerial nº 
333, de 2013 

Disciplina a consulta sobre a existência de conflito de 
interesses e o pedido de autorização para o exercício de 
atividade privada por servidor ou empregado público do 
Poder Executivo federal no âmbito da competência 
atribuída à Controladoria-Geral da União - CGU pelo § 1º 
do art. 4º e pelo art. 8º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 
2013. 

Portaria Normativa 
SGP/MPOG nº 6, de 
15 de junho de 2018 

Dispõe sobre o impedimento do exercício de 
administração e gerência de sociedade privada, 
personificada ou não, pelo servidor público federal. 

 

Enunciado CCC nº 
26, de 30 de janeiro 
de 2019 

Dispõe que a proibição ao exercício do comércio prevista 
no art. 117, X, da Lei nº 8.112, de 1990, veda a atuação 
do servidor público federal como empresário individual ou 
como administrador de Eireli. 

Instrução Normativa 
SGP/SEDGG/ME Nº 
34, de 24 de março 
de 2021 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal – Sipec – quanto aos procedimentos a serem 
observados para a concessão de licenças para 
acompanhamento de cônjuge ou companheiro, para 
atividade política e para tratar de interesses particulares, 
de que trata a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
A norma determina que o servidor que solicitar a licença 
para tratar de interesses particulares com o objetivo de 
exercício de atividades privadas deverá observar as 
disposições da LCI.. 

Decreto nº 10.889, 
de 2021 

Regulamenta o inciso VI do caput do art. 5º e o art. 11 da 
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre a 
divulgação da agenda de compromissos públicos e institui 
o Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo 
federal - e- Agendas. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

PORTARIA PROPAE Nº  50, de 09 de setembro de 2022

Altera a Portaria Propae/Unilab Nº 48, de
05 setembro de 2022, Dispõe sobre a
Comissão de Verificação e Validação de
Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos
no dia 09 de setembro de 2022, de 8 horas
e 30 minutos às 12 horas, via Google Meet.

A PRÓ-REITORA, EM EXERCÍCIO, DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E
ESTUDANTIS/PROPAE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 564, de 01 de setembro de 2022.

Considerando o § 1º, art. 2º, da Resolução Ad Referendum Consepe nº 46, de 27 de dezembro de 2019;

Considerando o artigo 20º , da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.013829/2022-72, resolve:

Art. 1º Instituir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração, para os trabalhos no dia 09 de
setembro de 2022, de 08h30 às 12h, via Google Meet.

Art. 2º A Banca de Heteroidentificação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do
primeiro (a):
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Membros Tipo Representação

Andressa Suelly Saturtino de Oliveira Titular/Presidente Docente/Unilab

Sueli da Silva Saraiva Titular Docente/Unilab

Vitória Ramos de Sousa Titular Técnica-Administrativa em Educação

Dante Barbosa Lima Suplente Técnico-Administrativo em Educação

Art. 3º Fica revogada a Portaria Propae/Unilab Nº 48, de 05 setembro de 2022

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA JOSIMEIRE BATISTA
Pró-Reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis, em exercício

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSIMEIRE BATISTA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS
AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS, SUBSTITUTO(A), em 09/09/2022, às 09:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0535132 e
o código CRC 10003D51.

Referência: Processo nº 23282.013945/2022-91 SEI nº 0535132
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA Nº 51/2022/PROPAE, de 15 de setembro de 2022-UNILAB

  

Dispõe sobre a Comissão Recursal
de Verificação e Validação de
Autodeclaração (CRVV), para os
trabalhos no dia 19 de
setembro de 2022, de 08h30 às
11h30, via Google Meet.

 

O PRÓ-REITOR, EM EXERCÍCIO, DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E
ESTUDANTIS/PROPAE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 564, de 01 de setembro de 2022.

 

Considerando o § 1º, art. 2º, da Resolução Ad Referendum Consepe nº 46, de 27 de dezembro de
2019;

Considerando o artigo 20º , da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.013829/2022-72, resolve:

 

Art. 1º Instituir a Banca Recursal de Verificação e Validação de Autodeclaração, para os trabalhos
no dia 19 de setembro de 2022, de 08h30 até às 11h30, via Google Meet.

 

Art. 2º A Banca Recursal de Heteroidentificação será composta pelos seguintes membros, sob a
presidência do primeiro (a):

 

Membros Tipo Representação

Portaria 51/2022/PROPAE (0539074)         SEI 23282.013945/2022-91 / pg. 1
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Sueli da Silva Saraiva  Titular/Presidente Docente/Unilab

Arilson dos Santos Gomes Titular Docente/Unilab

Geísa Mattos de Araújo Lima Titular Docente/Externo

Rodolfo Pereira da Silva Suplente Técnico-Administrativo em Educação

Antonio Carlos Garcia de Oliveira Suplente Técnico-Administrativo em Educação

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

                                                                                         

                                                                            JOAB VENÂNCIO DA SILVA

                                                     Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por JOAB VENÂNCIO DA SILVA, PRÓ-
REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS,
SUBSTITUTO(A), em 15/09/2022, às 16:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0539074 e o código CRC 58DFA186.

 
Referência: Processo nº 23282.013945/2022-91 SEI nº 0539074

Portaria 51/2022/PROPAE (0539074)         SEI 23282.013945/2022-91 / pg. 2
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14/09/2022 16:18 SEI/UNILAB - 0536510 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=606516&infra_sist… 1/1

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 309, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010,
publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e 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 23282.014094/2022-02, resolve:

 

Art. 1º CONCEDER ao servidor JOAQUIM TORRES FILHO, matrícula SIAPE 1643889,
ocupante do cargo efe�vo de Professor do Magistério Superior, do Quadro de Pessoal desta
Universidade, lotado no Ins�tuto de Desenvolvimento Rural, em virtude de reunir todos os requisitos
necessários à ina�vação, mas optar por con�nuar em a�vidade, ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos
do Art. 10º §1º I da Emenda Cons�tucional nº 103/2019 de DOU 13/11/2019, a par�r de
09/03/2020 (fundamento legal 0490271).

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:14, 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 0536510 e
o código CRC 310441D3.

 

Referência: Processo nº 23282.014094/2022-02 SEI nº 0536510
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 310, DE 12 DE SETEMBRO 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 na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando o processo nº 23282.013009/2022-81, resolve:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para atuarem como coordenadores técnico e
pedagógico para a gestão, acompanhamento e controle do Projeto "Projeto de Fortalecimento das ações
estruturantes do Programa Saneamento Brasil Rural":

 

I - Claudia Alessandra Fortes Aiub, matrícula SIAPE nº 1678107, para coordenadora técnica;
e

 

II - Alexandre Cohn da Silveira, Matrícula SIAPE nº 3073470, para coordenador pedagógico.

 

Art. 2º  A Coordenação Técnica terá como atribuições o planejamento, a gestão e o
controle da parte administra�va do Projeto, sendo responsável pelo acompanhamento da execução
financeira e o cronograma do Projeto.

 

Art. 3º  A Coordenação Pedagógica terá como atribuições o planejamento, a gestão e o
controle da parte cien�fica/pedagógica do Projeto, sendo responsável pelo acompanhamento da
execução �sica e o atendimento dos obje�vos estratégicos do Projeto.

 

Art. 4º  Ato posterior poderá designar servidores(as) para atuarem como suplentes dos
coordenadores indicados por esta Portaria.

 

Art. 5º  Para subsidiar seus trabalhos, os coordenadores poderão solicitar
assessoramento técnico de especialistas externos em diferentes unidades administra�vas e acadêmicas
da Universidade.
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Art. 6º  Os servidores designados atuarão como coordenadores, em suas respec�vas áreas,
até o término do Projeto, podendo ser subs�tuídos por outra Portaria.

 

Parágrafo único. Os servidores designados deverão indicar subs�tutos no caso de
afastamento/desligamento da Universidade, para garan�r a con�nuidade da execução do Projeto.

 

Art. 7º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
12/09/2022, às 14:26, 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 0536554 e
o código CRC 81F76AFA.

 

Referência: Processo nº 23282.013009/2022-81 SEI nº 0536554
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 311, DE 12 DE SETEMBRO 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 na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando o processo nº 23282.010025/2022-11, resolve:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para atuarem como coordenadores técnico e
pedagógico para a gestão, acompanhamento e controle do Projeto  “Ações de capacitação, para o
fortalecimento da comercialização e da sustentabilidade da Agricultura Familiar, atendidos pelo público
do PRONERA, no Estado da Bahia”:

 

I - Lucas Nunes da Luz, matrícula SIAPE nº 1100637, para coordenador técnico; e

 

II -  Ana Carolina da Silva Pereira, Matrícula SIAPE nº 1116318, para coordenadora
pedagógica.

 

Art. 2º  A Coordenação Técnica terá como atribuições o planejamento, a gestão e o
controle da parte administra�va do Projeto, sendo responsável pelo acompanhamento da execução
financeira e o cronograma do Projeto.

 

Art. 3º  A Coordenação Pedagógica terá como atribuições o planejamento, a gestão e o
controle da parte cien�fica/pedagógica do Projeto, sendo responsável pelo acompanhamento da
execução �sica e o atendimento dos obje�vos estratégicos do Projeto.

 

Art. 4º  Ato posterior poderá designar servidores(as) para atuarem como suplentes dos
coordenadores indicados por esta Portaria.

 

Art. 5º  Para subsidiar seus trabalhos, os coordenadores poderão solicitar
assessoramento técnico de especialistas externos em diferentes unidades administra�vas e acadêmicas
da Universidade.
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Art. 6º  Os servidores designados atuarão como coordenadores, em suas respec�vas áreas,
até o término do Projeto, podendo ser subs�tuídos por outra Portaria.

 

Parágrafo único. Os servidores designados deverão indicar subs�tutos no caso de
afastamento/desligamento da Universidade, para garan�r a con�nuidade da execução do Projeto.

 

Art. 7º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
12/09/2022, às 14:28, 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 0536568 e
o código CRC 0ECE489C.

 

Referência: Processo nº 23282.010025/2022-11 SEI nº 0536568
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 312, DE 13 DE SETEMBRO 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 ar�go 2º do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, e no
ar�go 2º do Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2017,

Considerando o que consta no Processo 23282.506814/2019-58, resolve:

 

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 150, de 12 de maio de 2022,
prorrogando pelo período de 1 (um) ano o mandato de Cleber Daniel Lambert da Silva, membro �tular da
Comissão de É�ca da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ins�tuída por
meio da Portaria GR nº 686, de 21 de agosto de 2015.

 

MEMBRO CATEGORIA MANDATO INICIAL MANDATO FINAL
Marcus Vinnicius Soares Dias Titular 24/10/2020 24/10/2022

Georgia Maria Feitosa e Paiva  Suplente 23/08/2021 23/08/2024
Karla Mayara Floren�no Fernandes Titular 12/05/2022 12/05/2025

Virginia Cavalcante Coelho Suplente 12/05/2022 12/05/2025
Cleber Daniel Labert da Silva Titular 25/08/2022 25/08/2023

Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes  Suplente 12/05/2022 12/05/2025
Josely de Sousa Alves Secretária Execu�va  21/08/2015 ---

 

Art. 2º  As demais disposições da Portaria Reitoria/Unilab nº 150, de 12 de maio de 2022,
permanecem inalteradas.

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0536575 e
o código CRC 7C40F6D8.

 

Referência: Processo nº 23282.506814/2019-58 SEI nº 0536575
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 313, DE 15 DE SETEMBRO 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 constante dos autos do processo nº 23282.008136/2021-87, resolve:

 

Art. 1º Alterar o ar�go 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 247, de 01 de agosto de
2022, designando os membros abaixo indicados, sob a presidência da primeira, para integrarem o Grupo
de Trabalho responsável pela revisão do Regimento Geral da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

  

Membros Representação
Cláudia Ramos Carioca Reitoria

Antonio Manoel Ribeiro de Almeida Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD)
Jober Fernando Sobczak Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN)

José Weyne de Freitas Sousa Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA)
Thiago Moura de Araújo Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS)

Lucas Nunes da Luz Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR)
Maria Cris�ane Mar�ns de Sousa Ins�tuto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (IEDS)

Luma Nogueira de Andrade Ins�tuto de Humanidades (IH)
Pedro Acosta Leyva Ins�tuto de Humanidades e Letras - Malês (IHL)

Léia Cruz de Menezes Rodrigues Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL)
Mírian Sumica Carneiro Reis Campus dos Malês

Carlos Alberto Muniz Técnico-Administra�vo em Educação - Ceará
Helka Sampaio Ramos Técnico-Administra�vo em Educação - Bahia

 

Art. 2º As demais disposições constantes na Portaria Reitoria/Unilab nº 247, de 01 de
agosto de 2022, permanecem inalteradas.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor
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Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
15/09/2022, às 16:51, 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 0538511 e
o código CRC 595ECE55.

 

Referência: Processo nº 23282.008136/2021-87 SEI nº 0538511
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 561, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

  
Dispõe sobre revogação de Portaria de
acompanhamento e fiscalização de
contrato.

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 23282.002530/2022-92, resolve:

 

Art. 1º Revogar a Portaria Reitoria/Unilab nº 129, de 03 maio de 2022, que trata da
designação de representantes da Administração Superior para acompanhamento e fiscalização
do Contrato Administra�vo, referente à prestação de serviços de telefonia móvel para a Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço. 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:14, 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 0535593 e
o código CRC 2185495C.

 

Referência: Processo nº 23282.002530/2022-92 SEI nº 0535593
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 564, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

  

Regulamenta o uso do Sistema Eletrônico
de Agendas do Poder Execu�vo Federal - e-
Agendas no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e 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 Decreto nº 10.899, de 9 de dezembro de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016999/2021-28, resolve:

 

Art. 1º Definir, para fins de registro e publicação da agenda de compromissos públicos, os
usuários e os respec�vos perfis de acesso ao sistema e-Agendas, conforme segue:

 

I - administrador ins�tucional gestor: 

 

a) �tular da Chefia de Gabinete; e

 

b) �tular da Divisão de Administração de Pessoal;

 

II -  administrador ins�tucional supervisor:

 

a) autoridade de monitoramento da lei de acesso à informação; e

 

b) �tular da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência;

 

III - agente público obrigado - APO: 
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a) reitor(a), vice-reitor(a) e pró-reitores(as);

 

IV - agente público obrigado eventual:

 

a) decano(a) do Conselho Universitário quando devidamente portariado(a) para assumir as
funções da Reitoria nas ausências ou impedimentos eventuais do vice-reitor(a); e

 

b) subs�tutos dos pró-reitores; 

 

V - assistente técnico:

 

a) servidor(es) público(s) ou agente(s) terceirizado(s) cadastrado(s) no sistema e-Agendas
pelo agente público obrigado para ter acesso ao sistema e realizar os registros das informações na
agenda de compromissos públicos em seu nome.

 

§ 1º O Agente Público Obrigado deverá registar no sistema e-Agendas os períodos de
afastamento legais e o nome do APO subs�tuto formalmente designado, que deverá publicar sua agenda
de compromissos públicos durante o período da subs�tuição, mesmo que não seja ele também um APO
Titular.

 

§ 2º A delegação de competência ao assistente técnico não exime o agente público
obrigado da responsabilidade quanto à veracidade e exa�dão das informações registradas no sistema e-
Agendas.

 

Art. 2º A Superintendência de Gestão de Pessoas, sempre que houver nomeação de
servidores para os cargos descritos no inciso III, art. 1º, desta Portaria, realizará o cadastro do novo
usuário e o descadastramento do servidor exonerado no sistema e-Agendas.

 

Parágrafo único. Torna-se obrigatório para os novos usuários a assinatura do termo de
compromisso quanto a ciência da obrigatoriedade de divulgar a agenda de compromissos públicos
inerentes ao cargo.

 

Art. 3º Os agentes públicos mencionados no inciso III, art. 1º, desta Portaria, deverão
registrar e divulgar diariamente, por meio do e-Agendas:

 

I - sua par�cipação em compromisso público, ocorrido presencialmente ou não, ainda que
fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio, em território nacional ou estrangeiro;

II - hospitalidades e presentes recebidos de agente privado, em decorrência do mandato,
do cargo, da função ou do emprego público que exerça ou ocupe ou de a�vidades que exerça como
agente público;

 

III - viagem realizada no exercício de função pública, na qual haja custeio de despesas por
agente privado, no todo ou em parte; e
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IV - período de ausência, com indicação, quando houver, de seu subs�tuto.

 

§ 1º  As viagens realizadas no exercício da função pública com custeio integral por recursos
de órgão ou en�dade da administração pública federal serão grada�vamente incluídos na agenda pública,
a par�r da integração do e-Agendas com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP.

 

§ 2º  O despacho interno fica dispensado do registro e da publicação no e-Agendas.

 

Art. 5º O agente público de que trata o inciso III do art. 1º desta portaria é responsável:

 

I - pela veracidade e pela completude das informações de sua agenda de compromissos
públicos; e

 

II - pelo registro e pela publicação tempes�vos das informações no e-Agendas.

 

Art. 6º  São dispensadas de divulgação as hipóteses:

 

I - cujo sigilo seja imprescindível à salvaguarda e à segurança da sociedade e do Estado,
incluídas as a�vidades de segurança e de defesa ciberné�ca; e

 

II - de sigilo previstas em leis específicas. 

 

Art. 7º O descumprimento da presente Portaria poderá acarretar a responsabilização do
agente público, nos termos da legislação vigente.

 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor em 9 de outubro de 2022.

 
 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:15, 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 0536871 e
o código CRC C4BA9E2F.

 

Referência: Processo nº 23282.016999/2021-28 SEI nº 0536871
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 565, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

  

Regulamenta o recebimento de presentes,
brindes e hospitalidade no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e 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 Decreto nº 10.899, de 9 de dezembro de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016999/2021-28, resolve:

 

Art. 1º Orientar os servidores e agentes da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira quanto ao recebimento de brindes, presentes e hospitalidade.

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, conforme o Decreto nº 10.889 de 9 de
dezembro de 2021, considera-se:

 

I - agente público - o servidor público e todo aquele que exerça, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou
por qualquer outra forma de inves�dura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Unilab;

 

II - hospitalidade - oferta de serviço ou despesas com transporte, alimentação,
hospedagem, cursos, seminários, congressos, eventos, feiras ou a�vidades de entretenimento,
concedidos por agente privado para agente público no interesse ins�tucional da Unilab;

 

III - brinde - item de baixo valor econômico distribuído de forma generalizada, como
cortesia, propaganda ou divulgação habitual;

 

IV - presente - bem, serviço ou vantagem de qualquer espécie recebido de quem tenha
interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este par�cipe e que não configure
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brinde ou hospitalidade.

 

DO RECEBIMENTO DE PRESENTES

 

Art. 3º É vedado a todo agente público receber presente de quem tenha interesse em
decisão sua ou de colegiado do qual par�cipe, para si ou para outras pessoas, oferecidos de forma direta
ou indireta.

 

Art. 4º Na hipótese de inviabilidade da recusa ou da devolução imediata do presente, o
agente público deverá entregá-lo ao Setor de Patrimônio, que procederá com os trâmites necessários
para regularização do bem nos termos de uma doação à Universidade. 

 

§ 1º A entrega de que trata o caput será realizada no prazo de até sete dias, contados da
data de recebimento do presente.

 

§ 2º Caso o recebimento do presente ocorra durante a ausência do agente público, o prazo
de que trata o § 1º será contado da data do retorno do agente às suas a�vidades na Unilab.

 

Art. 5º  Não são considerados presentes os prêmios recebidos em razão de concurso
acadêmico ou cultural.

 

DO RECEBIMENTO DE BRINDES

 

Art. 6º Consoante disposto do art. 2°, inciso II, brindes são itens de baixo valor econômico
e distribuídos de forma generalizada.

 

Parágrafo único. Por baixo valor, entende-se ser aquele menor que 1%  (um por cento) do
teto remuneratório previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Cons�tuição Federal. 

 

Art. 7º  O recebimento de brindes é permi�do, desde que atendidos todos os critérios
estabelecidos no ar�go anterior.

 

DA CONCESSÃO DE HOSPITALIDADE POR AGENTE PRIVADO

 

Art. 8º A hospitalidade de que trata o art. 2°, inciso II, poderá ser concedida, no todo ou
em parte, por agente privado, desde que previamente autorizada pelo Reitor.

 

Parágrafo único A autorização a que se refere o caput ocorrerá dentro dos processos de
afastamento para par�cipação em eventos.

 

Art. 9º A autorização de hospitalidade observará, conforme Lei nº 12.813/2013 e Decreto
nº 10.889/2021: 
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I - os interesses ins�tucionais da Unilab; e

 

II - os riscos em potencial à integridade e à imagem da Universidade.

 

§ 1º Os itens de hospitalidade:

 

I - devem estar diretamente relacionados com os propósitos legí�mos da representação de
interesses, em circunstâncias apropriadas de interação profissional;

 

II - devem ter valor compa�vel com os padrões adotados pela administração pública
federal ou com as hospitalidades ofertadas a outros par�cipantes nas mesmas condições.

 

Art. 10. O agente público não poderá receber remuneração de agente privado em
decorrência do exercício de representação ins�tucional.

 

Parágrafo único. Quando possível, eventuais valores que seriam pagos a �tulo de
remuneração ao par�cipante serão rever�dos pelo organizador do evento em inscrições para a
capacitação de agentes públicos da administração pública federal.

 

Art. 11. Na hipótese do agente público receber hospitalidade em decorrência de suas
atribuições, porém sem a devida autorização, essas serão consideradas brindes ou presentes, de acordo
com o caso.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 12. O agente público que possui obrigatoriedade de publicação da agenda de
compromissos públicos no Sistema e-Agendas, deverá registrar e publicar no e-Agendas as hospitalidades
e presentes recebidos de agente privado, em decorrência do mandato, do cargo, da função ou do
emprego público que exerça ou ocupe ou de a�vidades que exerça como agente público.

 

Art. 13. No caso de dúvidas com relação à possibilidade ou não de recebimento de
presente, brinde ou hospitalidade em razão de possível conflito de interesses, o agente deve entrar em
contato com a Comissão de É�ca da Unilab.

 

Art. 14. O descumprimento da presente Portaria poderá acarretar a responsabilização do
agente público, nos termos da legislação vigente.

 

Art. 15.  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação do Bole�m de Serviços da
Unilab.

 

 
ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
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Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:15, 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 0536873 e
o código CRC E0C515FA.

 

Referência: Processo nº 23282.016999/2021-28 SEI nº 0536873
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  
  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 21, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022

  

Dispõe sobre os procedimentos
administra�vos para solicitação e concessão
da progressão por capacitação dos
servidores técnico-administra�vos da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira-Unilab.

 

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, no uso das atribuições a
ele conferidas e, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria no 885, de 03/08/2018,
publicada no DOU no 151 de 07/08/2018, pela Portaria da Reitoria no 1.126, de 11/10/2018, publicada no
DOU no 199 de 16/10/2018, considerando, ainda, o o que consta na Lei 11.091/2005 e na Portaria nº
09/2006 do MEC, resolve:

 

CAPÍTULO I
OBJETO E ÂMBITO DA APLICAÇÃO

 

Art. 1º  Os procedimentos rela�vos à solicitação e concessão de progressão por capacitação
dos servidores do quadro da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira serão
disciplinados por esta Instrução Norma�va.

Parágrafo único. Também se aplicam as regras desta IN aos servidores de carreira que se
encontram em exercício em outras ins�tuições.

 

Seção I
Conceitos

 

Art. 2º  Para fins do disposto no ar�go 1º desta norma, considera-se:

I – Servidor Público: é toda pessoa �sica legalmente inves�da em cargo ou emprego público,
de provimento efe�vo ou em comissão;

II – Progressão por Capacitação Profissional: é a mudança de nível de capacitação, no
mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de cer�ficação em programa de
capacitação, compa�vel com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida
respeitado o inters�cio de 18 (dezoito) meses.
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CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO

 

Art. 3º  O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação Profissional será posicionado no
nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento na mesma
posição rela�va a que ocupava anteriormente, man�da a distância entre o padrão que ocupava e o padrão
inicial do novo nível de capacitação.

 

Art. 4º  É permi�do o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante
a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu à exigência para
progressão no inters�cio do nível anterior.

§ 1º O(os) curso(os) apresentado(os) deve(em) possuir carga horária de no mínimo 20 horas
e possuir relação direta com o cargo e o ambiente organizacional do servidor, considerando a Portaria nº
09/2006 do MEC;

§ 2º  Será vedado o aproveitamento de cursos realizados em inters�cio anterior ao que o
servidor se encontra;

§ 3º Nos casos em que o servidor apresente mais cer�ficados do que o necessário para a
carga horária exigida no inters�cio, será(ão)  considerado(os) o(os) curso(os) de maior carga horária, e o
excedente, caso haja, será u�lizado para complementação das horas do inters�cio subsequente;

§ 4º Para o inters�cio subsequente, será u�lizado o excedente mais o curso apresentado,
ainda que este já tenha carga horária suficiente;

§ 5º Para os casos em que o servidor apresentar um curso em que seu excedente de horas
seja suficiente para a próxima progressão, ainda assim é necessário que seja aberto novo processo com a
indicação da carga horária que excedeu da progressão anterior;

 

Art. 5º Todos os cer�ficados apresentados deverão conter o conteúdo programá�co do curso,
código de validação, para cursos em formato digital, e auten�cação pelo SEI dos cer�ficados emi�dos de
forma �sica.

 

Art. 6º  A vigência dos efeitos legais e financeiros estará condicionada ao cumprimento do
inters�cio e à apresentação da documentação necessária à concessão da progressão.

Parágrafo Único. Os processos iniciados após o inters�cio de 18 meses contarão seus efeitos
a par�r da assinatura do requerimento no processo, desde que a instrução processual contemple a
documentação necessária para a concessão.

 
Seção I

Dos procedimentos para a concessão da progressão por capacitação
 

Art. 7º Cabe ao servidor interessado iniciar o processo, o qual deve conter:

a)Formulário de solicitação de progressão por capacitação, devidamente preenchido e
assinado pelo servidor;

b)Cer�ficado(os) necessário(os) de acordo com o disposto no Art 4º desta IN.

Parágrafo Único. Após a abertura e instrução processual, enviar o processo ao Serviço de
Acompanhamento de Desempenho e Carreira-SADEC, vinculada à Divisão de Desenvolvimento de Pessoal-
DDP, no prazo de até 30 dias antes do cumprimento do inters�cio.
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Art. 8º  Cabe à SADEC, realizar a análise dos critérios para a concessão, emi�r parecer,
encaminhar minuta de portaria para assinatura pelo Superintendente de Gestão de Pessoas e fazer a
inclusão da progressão.

 

Art. 9º  A inclusão do pagamento da progressão por capacitação será feita na folha posterior
ao mês de vigência da progressão e será pago o retroa�vo proporcional à data em que o servidor fizer jus.

 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 10.  Os casos omissos a esta Instrução Norma�va serão esclarecidos pela
Superintendência de Gestão de Pessoas e encaminhados aos órgãos/unidades interessados.

 

Art. 11.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de publicação no Bole�m de
Serviço da Unilab.

 

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 09/09/2022, às 11:15, 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 0534339 e o
código CRC 5C27CDD7.

Referência: Processo nº 23282.013573/2022-01 SEI nº 0534339
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 589, DE 12 DE SETEMBRO 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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.010914/2022-89, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) docente ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO,
Siape: 1960486, no período de 30/09/2022 a 28/12/2022, a fim de usufruir da Licença Capacitação,
quinquênio 2017/2022, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90, o Decreto nº 9.991/2019 e o Decreto
10.506/2020.

 

Art. 2º  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 12/09/2022, às 16:30, 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 0536661 e o
código CRC 638BED58.

 

 
Referência: Processo nº 23282.010914/2022-89 SEI nº 0536661
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 591, DE 13 DE SETEMBRO 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ela conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013334/2022-43, resolve:

 

Art. 1º Conceder Horário Especial para Estudante ao(à) servidor(a) técnico-
administra�vo(a) ALINE ALVES DA SILVA, Siape: 2211236, em Deslocamento Parcial, com fulcro no ar�go
35, da Resolução CONAD/UNILAB nº 06/2021, e conforme Portaria SGP Nº 574, no período de 12/08/2022
a 13/12/2022, de acordo com o Art. 98 da Lei 8.112/90.

 

Art.   2º  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 14/09/2022, às 16:02, 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 0537373 e o
código CRC 33F0F514.

 

Referência: Processo nº 23282.013334/2022-43 SEI nº 0537373
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 593, DE 13 DE SETEMBRO 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, e a nº 906, de 09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições
conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.014026/2022-35, resolve:

 

Art. 1º Conceder à servidora técnico-administra�va TATYANE BANDEIRA BARROS, matrícula
SIAPE nº 2211267, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 5 para o padrão 6, nível
de classificação D, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções nº 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores Técnico-
Administra�vos.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço,
com efeitos a par�r de 30 de setembro de 2022.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 14/09/2022, às 16:03, 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 0537392 e o
código CRC 2E2F5D49.

 

Referência: Processo nº 23282.014026/2022-35 SEI nº 0537392
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 594, DE 13 DE SETEMBRO 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, e a nº 906, de 09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições
conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.016178/2021-91, resolve:

 

Art. 1º  Conceder à servidora técnico-administra�va ADRIANA GONÇALVES, matrícula SIAPE
nº 2195225, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 5 para o padrão 6, nível de
classificação E, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as resoluções
nº 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores Técnico-
Administra�vos.

 

Art.  2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço,
com efeitos a par�r de 02 de setembro de 2022.

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 14/09/2022, às 16:04, 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 0537407 e o
código CRC F5BA7CEF.

 

Referência: Processo nº 23282.016178/2021-91 SEI nº 0537407
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 595, DE 13 DE SETEMBRO 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, e a nº 906, de 09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições
conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013995/2022-79, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao servidor técnico-administra�vo ROBSON DE MORAES ALVES, matrícula
SIAPE nº 2211298, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 5 para o padrão 6, nível
de classificação D, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções nº 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores Técnico-
Administra�vos.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço,
com efeitos a par�r de 27 de setembro de 2022.

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 15/09/2022, às 08:59, 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 0537418 e o
código CRC 7F537418.

 

Referência: Processo nº 23282.013995/2022-79 SEI nº 0537418
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 596, DE 13 DE SETEMBRO 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, e a nº 906, de 09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições
conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013980/2022-19, resolve:

 

Art. 1º Conceder à servidora técnico-administra�va NAZIANE DE SOUSA MARTINS, matrícula
SIAPE nº 2193852, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 5 para o padrão 6, nível
de classificação E, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções nº 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores Técnico-
Administra�vos.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço,
com efeitos a par�r de 02 de setembro de 2022.

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 15/09/2022, às 08:59, 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 0537428 e o
código CRC A4A87757.

 

Referência: Processo nº 23282.013980/2022-19 SEI nº 0537428
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 599, DE 15 DE SETEMBRO 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.014238/2022-12, resolve:

 

Art. 1º  Re�ficar as portarias listadas abaixo:

PORTARIA RETIFICAR PARA
Portaria SGP Nº 485, de 26/06/2019, publicada no Bole�m de Serviço

da Unilab de 28 de junho de 2019.
Onde se lê: “15 de agosto de 2018”, leia-se:

“20 de agosto de 2018”.
Portaria SGP Nº 363, de 15/07/2020, publicada no Bole�m de Serviço

da Unilab de 17 de julho de 2020.
Onde se lê: “15 de agosto de 2020”, leia-se:

“20 de agosto de 2020”.
Portaria SGP Nº 557, de 30/08/2022, publicada no Bole�m de Serviço

da Unilab de 02 de setembro de 2022.
Onde se lê: “15 de agosto de 2022”, leia-se:

“20 de agosto de 2022”.
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data 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 15/09/2022, às 13:30, 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 0538849 e o
código CRC C4CAF0EB.

 

Referência: Processo nº 23282.014238/2022-12 SEI nº 0538849
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