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Subdelega a competência da assinatura
dos históricos acadêmicos, por
subs tuição em período de férias da
Chefia da Secretaria de Graduação do
Instituto de Saúde e Sociedade.

 

A Diretora do Ins tuto de Saúde e Sociedade (ISS), Campus Baixada San sta da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
conforme Portaria n. 2.393 de 25 de junho de 2019, DOU página 38 , seção 2 e em consonância com
a Portaria Prograd 03/2012, RESOLVE:

Art. 1º - Subdelegar a sra. Josiane Cris na de Almeida Pascoal, Assistente em
Administração a competência para assinar históricos acadêmicos solicitados por estudantes.

Parágrafo único - A subdelegação estabelecida no caput não se aplica a cer ficados
de qualquer natureza.

Art. 2º - Esta portaria não prejudica a competência da Direção do Ins tuto, prevista na
Portaria Prograd 03/2012, permanecendo válidos todos os documentos assinados pela Diretoria ou
Vice-Diretoria.

Parágrafo único –  Esta portaria não prejudica a portaria nº 12 de 18 de novembro de
2013, permanecendo válidos todos os documentos assinados em seus termos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

Profa. Dra. Virginia Junqueira

Diretora Pro tempore do Instituto de Saúde e Sociedade

Campus Baixada Santista

Documento assinado eletronicamente por Virginia Junqueira, Diret or(a) Acadêmico(a), em
24/11/2020, às 18:14, 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 clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0508676  e o código CRC D3F2074B.
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