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PRÓ- REITORIA 

DE EXTENSÃO E CULTURA 

ANEXO I 

EDITAL PROEC/PROPLAN n.° 500 DE 29 DE JULHO DE 2016. 

POLO DE EXTENSÃO E CULTURA UNIFESP 

CAMPUS ZONA LESTE (em implantação) 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA  
  
Autorizo o servidor(a) __________________________________________________________, matrícula 

SIAPE n.º ____________________, RF n.º _________________,  ocupante do cargo efetivo de 

__________________________________________________________, pertencente ao quadro de pessoal da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP,  lotado no Campus 

_________________________________, a participar do Processo Seletivo Interno – Edital PROEC/PROPLAN 

n.º 500 DE 29 DE JULHO DE 2016 para atuar em Projetos de Extensão no Polo de Extensão e Cultura da 

Unifesp – Campus Zona Leste (em implantação).   

 

Estou ciente que, se o referido servidor for selecionado, estará liberado de suas atribuições no seu campus de 

origem, para realizar atividades especificas no projeto de extensão pleiteado, no dia da semana e opção 

descritos abaixo, e que, as atividades serão realizadas no Polo de Extensão e Cultura da Unifesp – Campus 

Zona Leste (em implantação), localizado na Av. Jacu-Pêssego, 2630 – Itaquera – SP, para o que, desde já, 

manifesto minha concordância. 

 

I – Indicar Projeto Pleiteado (máximo de três opções): 

 

a- _______________________________________ 

b- _______________________________________ 

c- ________________________________________   CIENTE.APROVO 

 
A Comissão de Seleção se reserva ao direito de validar a indicação do projeto pleiteado pelo servidor aprovado e 

autorizado a participar do EDITAL PROEC/PROPLAN/PROPESSOAS n.º. 500 DE 29 DE JULHO DE 2016, de acordo com 

o perfil identificado após a entrevista.  
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II – Indicar dia da Semana: 

(  ) segunda-feira / (  ) terça-feira / (  ) quarta-feira  

(  ) quinta-feira / (  ) sexta-feira / (  ) sábado  

 

III – Indicar opção:  

(  ) uma vez por semana. 

(  ) uma vez a cada duas semanas. 

CIENTE.APROVO 

 

(Local)______________________, (data) ___ de _______ de 2016. 

 

___________________________________________ 

(Identificação da Chefia Imediata) 

(Assinatura e carimbo) 

Cargo: _____________________________ 

Matrícula SIAPE n.º: _________________________ 

CIENTE.APROVO. 

______________________________________________ 

(Identificação da autoridade superior) 

(Assinatura e carimbo) 

Cargo: ____________________________________ 

Matrícula SIAPE n.º:_______________________________ 

 


