
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

  

PORTARIA Nº 748 DE 2 DE MAIO DE 2022

 

O REITOR da Universidade Federal de Alfenas, usando de suas atribuições legais, e considerando o contido na
Resolução Consuni nº 61, de 25 de outubro de 2021, publicada no DOU de 10-03-2022, Seção 1, Páginas 37, 38 e
39, que estabelece critérios e procedimentos a serem observados pelos Órgãos da Universidade Federal de
Alfenas - UNIFAL-MG, para implementação do Programa de Gestão;

 

Considerando a publicação da tabela de atividades para execução do Programa de Gestão, conforme Portaria
UNIFAL-MG nº 397/2022;

Considerando a instalação do sistema informatizado para operacionalização do Programa de Gestão - SISGP;

Considerando a disponibilização de treinamentos e tutoriais para utilização do referido sistema, que serão
disponibilizados à comunidade universitária; e

Considerando o trabalho de organização e implantação realizado pela Comissão Permanente do Programa de
Gestão;

Resolve:

Art. 1º Autorizar o início do Programa de Gestão pelos Órgãos desta Universidade de acordo com as suas
especificidades de funcionamento e observadas as etapas necessárias, conforme estabelecido na Resolução
Consuni nº 61, de 25 de outubro de 2021, sob coordenação da Comissão Permanente do Programa de Gestão,
com início dos planos de trabalho a partir de 16-05-2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Sistema de Portarias de Gestão de Pessoas,
disponibilizada em tempo real, a partir da publicação, no Portal da UNIFAL-MG >Acesso à
Informação>Portarias.

 

 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Reitor
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Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em
03/05/2022, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0721242 e o código CRC 04D8C6F4.

Referência: Processo nº 23087.008479/2020-77 SEI nº 0721242
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