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As Unidades Acadêmicas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

Assunto: Acompanhamento de contratos temporários

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.401466/2020-67.

  

Senhores (as) Dirigentes,

 

  

Cumprimentando-os (as) cordialmente, informamos está disponível na página da Superintendência de Gestão de Pessoas, no Portal da Unilab, aba "Força de Trabalho", o
quadro demonstra�vo dos contratos de professores temporários da Unilab.

Nesse quadro, estão disponíveis as informações básicas inerentes às formas de ingresso e o período de vínculo, além de outros dados. Além da transparência, essas
informações visam facilitar o acompanhamento gerencial dos interessados quanto ao planejamento, execução e controle dos prazos dos contratos de docentes temporários.

Além disso, os futuros contratos celebrados terão imprescindivelmente a assinatura do (a) Diretor (a) ou de seu (sua) representante como uma das testemunhas da relação
de trabalho.

Entendendo a gama de responsabilidades que vossas senhorias detêm durante a jornada de trabalho, tais medidas visam o�mizar os fluxos de trabalho de suas unidades, o
acompanhamento dos contratos e a transparência dos atos administra�vos.

Por fim, esclarecemos que possíveis dúvidas e outras informações sobre este assunto poderão ser encaminhadas para scap@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

  

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 10/03/2020, às 16:41, 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 0112803 e o código CRC D2DE2A20.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.401466/2020-67 SEI nº 0112803
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