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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 15/2020/SGP

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 02 de abril de 2020.

                  

Às chefias de unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

Assunto: Registro de frequência referente ao período 01 a 18 de março de 2020.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23282.509511/2019-97.

  

Senhores (as) Chefias de Unidade,

 

1 - Em virtude do estado de emergência sanitária em face do COVID-19 e da consequente dificuldade
encontrada por algumas equipes para o encaminhamento da folha de frequência do mês de março
compreendendo o período de  01 a 18 de março de 2020 - período que antecede a Instrução Norma�va
nº 2 de 19 de março de 2020 - informamos a todas as chefias de unidade que, excepcionalmente, a folha
de frequência do mês de março poderá ser enviada pela chefia imediata mediante documento "O�cio",
por meio do processo SEI: Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto, para unidade SECSGP.

2 - No o�cio deverá constar o nome, o cargo e a carga horária semanal dos membros  da equipe, bem
como a indicação de (in)existência de ocorrência.

 

3 - Havendo existência de ocorrências, deverá ser indicado o �po e o período a que se refere a
observação.

 

4 - Outros esclarecimentos poderão ser requeridos no e-mail sgp@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente

  

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 03/04/2020, às 14:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0120650 e
o código CRC C9C786B8.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.404637/2020-18 SEI nº 0120650

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

