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Timbre

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

Telefone: +55 - http://www.unilab.edu.br/

Ofício Circular Nº 5/2019/SGP

                                                                                                                                                                               
                                       Redenção, 19 de dezembro de 2019.

                  

Aos servidores da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

Assunto: Orientações básicas sobre atestados médicos e perícias oficiais

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23282.510851/2019-61.

  

Senhores (as) Servidores (as),

 

  

No intuito de reduzir atrasos na entrega de atestados médicos e odontológicos e esclarecer outros pontos
importantes no que tange ao agendamento e realização de perícias oficiais em saúde, de acordo com a
legislação pertinente, encaminhamos as orientações que deverão ser observadas:

Do atestado médico ou odontológico

1. O atestado deverá ser apresentado ao Serviço de Saúde e Qualidade de Vida (SSQV)/DAS/SGP no prazo
máximo de cinco dias contados da data do início do afastamento do servidor ou da pessoa da família,
devendo ser encaminhado em envelope lacrado, identificado e marcado como confidencial. 

1.1. Caso não seja possível entregar o atestado físico, este poderá ser digitalizado e enviado para o e-
mail pericia@unilab.edu.br. Contudo, após o retorno do servidor à Universidade, o atestado deverá ser
entregue ao setor responsável (SSQV).

1.2. Além da entrega do atestado à SSQV em tempo hábil, conforme indicado acima, a chefia imediata
deverá ser comunicada por e-mail o mais breve possível, limitando-se, neste caso, a informar somente o
início e o quantitativo de dias de afastamento.

1.3. A não apresentação do atestado no prazo estabelecido acima, salvo por motivo justificado,
caracterizará falta ao serviço, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

1.4. O atestado que se refira a acompanhamento de pessoa família, esta deverá estar cadastrada no
assentamento funcional do servidor.

1.5. Identificada a ausência do servidor, a chefia imediata deverá comunicar o ocorrido à SGP para
providências, mediante documento Ofício por processo SEI.

http://www.unilab.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art44i
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Da Perícia Oficial Singular ou Junta Oficial em Saúde

2. No caso em que a Perícia Oficial Singular ou Junta Oficial em Saúde tenha indeferido o atestado médico
ou odontológico, poderá haver interposição de pedido de reconsideração ou de recurso no prazo de 30
dias, a contar da publicação ou da ciência da decisão pelo interessado.

2.2. Em caso de deferimento do pedido de reconsideração ou recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data
do ato impugnado. Em caso contrário, os dias em que o servidor não comparecer ao trabalho serão
considerados como faltas justificadas, podendo ser compensadas de acordo com o previsto no art. 44 da
Lei nº 8.112, de 1990, ou seja, a critério da chefia imediata do servidor, de acordo com o Manual de
Perícia Oficial do SIASS.

 

Ausências para comparecimento à estabelecimento de saúde

3. As ausências para comparecimento do servidor público, de seu dependente ou familiar às consultas
médicas, odontológicas e realização de exames em estabelecimento de saúde, estão dispensadas de
compensação, para fins de cumprimento da jornada diária.

3.1. As ausências previstas no item anterior deverão ser previamente acordadas com a chefia imediata e o
atestado de comparecimento (declaração) deverá ser apresentado até o dia útil subsequente e anexado à folha
de frequência.

3.2. Os procedimentos clínicos deverão ser agendados, preferencialmente, nos horários que menos
influenciem o cumprimento integral de sua jornada de trabalho.

 

Outras informações

4. As solicitações de perícias deverão ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, conforme tutorial anexo.

4.1. Outros esclarecimentos, enviar e-mail para pericia@unilab.edu.br.

 

Fontes:

Art. 202 a 206-A da Lei nº 8.112/90, com redação dada pelas Leis nº 12.998/2014 e 11.907/2009.

Decreto nº 7.003, de 09/11/2009 (DOU de 10/11/2009);

Instrução Normativa SRH/MPOG nº 3, de 23/02/2010;

Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018; e

Manual de Perícia Oficial do SIASS, 3ª Edição.

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento



14/04/2020 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=89cf8afe39&attid=0.1&permmsgid=msg-f:166394767619…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=89cf8afe39&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1663947676191700557&th=1… 3/3

Superintendente

  

logotipo
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 30/12/2019, às 09:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0083544 e o código CRC 1A52D2E6.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.510851/2019-61 SEI nº 0083544

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

