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COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

Edital nº 18/2021/COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

EDITAL Nº18/2021

                                                                                                                                    

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão proferida nas
reuniões do Conselho da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ConPessoas) do dia 23/05/2017 e considerando: o ar�go 37 da Lei nº 8.112, de
11/12/1990, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997, o Regulamento de movimentação de servidores no âmbito da Unifesp e
demais orientações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tratam do ins�tuto da Redistribuição, resolve:

            Retificar o Edital nº 15 de 11 de janeiro de 2021,  referente ao Processo Seletivo de Redistribuição para ingresso de Técnico-Administrativo
em Educação na Unifesp  Campus Osasco e Reitoria.

ONDE SE LÊ:

 3.1          As inscrições ocorrerão no período de 14/09/2020 a 13/10/2020 exceto sábados, domingos e feriados, para entrega da documentação
exigida. Serão consideradas as inscrições postadas dentro do prazo supracitado.

LEIA-SE:

 3.1          As inscrições ocorrerão no período de 26/01/2021 a 22/02/2021 exceto sábados, domingos e feriados, para entrega da documentação
exigida. Serão consideradas as inscrições postadas dentro do prazo supracitado.

 

SORAYA SOUBHI SMAILI

REITORA

 

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reitora, em 13/01/2021, às 15:18, 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 0560570 e o código CRC B4A83C96.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.101645/2020-93 SEI nº 0560570
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