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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, CEP 62790-000
 

O�cio Circular Nº 6/2020/REITORIA

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 19 de março de 2020.

                  
Aos Servidores da Unilab

 

Assunto: Suspensão temporária de contratação para cargos efe�vos e temporários

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.402285/2020-58.

  

Prezados(as),

 

Em referência ao O�cio Circular Nº 5/2020/REITORIA, de 17 de fevereiro de 2020, que
suspendeu temporariamente as admissões de servidores efe�vos e contratos temporários, após análise
do orçamento disponível no momento, a par�r da data de emissão deste O�cio Circular, poderá haver
contratação de professores subs�tutos, bem como a prorrogação de contratos atuais, para as situações
previstas no Art. 1º da Portaria Reitoria nº 359, de 29 de agosto de 2019.

As solicitações de contratação de professores subs�tutos somente deverão acontecer
quando não for possível as a�vidades do docente afastado ou licenciado serem assumidas pelos pares,
situação em que deve ser atestada pela Unidade Acadêmica.

Ficam suspensas as solicitações de prorrogação de contratos de professores visitantes até
que haja a deliberação da proposta de regulamentação disposta no processo SEI nº 23282.506707/2019-
20 pelos Órgãos Superiores, observando-se a disponibilidade orçamentária. 

As demais disposições do O�cio Circular Nº 5/2020/REITORIA, de 17 de fevereiro de 2020,
permanecem inalterada

 

Atenciosamente,

 
 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

  

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/03/2020, às 12:41, 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?

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 0115705 e
o código CRC 2CFDE0E0.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.402285/2020-58 SEI nº 0115705

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

