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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 16/2020/SGP

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 07 de abril de 2020.

                  
À todas as chefias máximas da unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

Assunto: Levantamento de informações de servidores para enfrentamento da emergência de saúde
pública (COVID-19) - 2ª semana

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.404566/2020-45.

  

Senhores(as) Dirigentes,

 

  

Com o apoio de vossas senhorias, temos conseguido cumprir com a primeira parte da
exigência do Ministério da Economia, con�da no O�cio Circular SEI nº 971/2020/ME, no levantamento de
informações para fins de combate ao Covid-19 rela�va a 1ª semana, conforme solicitado no O�cio
Circular Nº 14/2020/SGP.

Apesar disso, as a�vidades ainda não terminaram. Será preciso atualizar as informações e
novamente enviar para esta Superintendência de Gestão de Pessoas. Desta vez, vossas senhorias deverão
preencher a 2ª semana, na 2ª coluna destacada em amarelo, na planilha excel que foi disponibilizada
neste processo SEI nº 23282.404566/2020-45 e enviar esses dados até dia 10/04/2020 (sexta-feira),
rela�vo ao período de 06 a 10/04/2020. É sabido que teremos feriado nacional nesta semana. Por isso, é
necessário concentração de esforços para envio das informações junto aos servidores técnicos e docentes
principalmente durante os dias úteis desta semana, conforme as orientações da SGP no O�cio Circular Nº
14/2020/SGP.

A seguir, seguem as orientações a serem observadas:

(a) com base nas situações previstas no Art. 10, da Instrução Norma�va SGP nº2/2020, a
condição em do (a) servidor (a) na semana passada poderá ser diferente desta semana. Por isso, ter o
contato para verificação da situação e prestação da informação fidedigna é extremamente importante;

(b) deverá ser observado se nesta semana haverá alguma retorno ou entrada de servidor
(a) em afastamento ou licença, pois deverá ser preenchida essa informação na coluna "Situação
Funcional"; 

(c) as modificações realizadas por vossas senhorias nas planilhas para envio da 1ª semana
deverão ser man�das até posterior orientações da SGP;

(d) todas as orientações sobre este o�cio estão disponíveis no O�cio Circular Nº
14/2020/SGP (documento nº 0120014) e na Instrução Norma�va SGP nº2, de 2020, disponível no site da
Unilab; e

(e) as dúvidas serão esclarecidas através do e-mail sgp@unilab.edu.br.
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Agradecemos o esforço e dedicação.

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

  

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07/04/2020, 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.

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 0122296 e
o código CRC 577EC71C.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.404566/2020-45 SEI nº 0122296
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