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COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS - CT

Edital nº 613/2022/COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS - CT

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

EDITAL Nº613/2022

 

RESULTADO FINAL DA SEGUNDA ETAPA DO EDITAL Nº211/2022

     

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO COM PESSOAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias conferidas pela Portaria n° 654, de
12/03/2020, publicada no DOU em 13/03/2020, torna público o resultado final da segunda etapa do processo sele�vo unificado para
habilitação de servidores(as) docentes interessados(as) em solicitar afastamento integral para par�cipação em programa de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado), segundo a Resolução CONSU nº 188/2020 e demais legislações vigentes, e de acordo com as normas e
condições estabelecidas no Edital 211/2022, publicado em 27/04/2022:

 

SERVIDOR(A) SIAPE PARECER CAMPUS

THAISE VIEIRA DE ARAUJO  0022968691  APTO  REITORIA

 

Observação: conforme item 6.1 do Edital 210/2022, após a habilitação conferida por este Processo Sele�vo, o pedido de
afastamento do servidor(a) docente deverá ser requerido u�lizando-se o mesmo processo SEI criado para a inscrição. Para tanto, será
necessário instruir o processo com os documentos indicados no referido item do Edital para, em seguida, encaminhá-lo à Divisão de Gestão
com Pessoas do campus de lotação. Ressaltamos que o(a) servidor(a) habilitado(a) no processo sele�vo deverá enviar o processo de
afastamento com um prazo mínimo de 30 (trinta ) dias e máximo de 90 (noventa) dias antes de iniciar o período do afastamento.

 

ELAINE DAMASCENO

PRÓ-REITORA DE GESTÃO COM PESSOAS

                                                                                                                                         

Documento assinado eletronicamente por Elaine Damasceno, Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas, em 30/11/2022, às 12:36, 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 clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1402038 e o código CRC 4B255685.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.011413/2022-14 SEI nº 1402038

Boletim de Serviço Eletrônico em 30/11/2022 
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