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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS - DDGP

Edital nº 95/2022/DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS - DDGP

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  Nº95/2022

 

                                                                                                                                               

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS DA PRÓ- REITORIA DE GESTÃO COM
PESSOAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve RETIFICAR o Edital 089/2022, publicado em 14/02/2021, referente ao
preenchimento de vagas e ingresso de suplentes  no treinamento em serviço "Formação de Multiplicadores para Desenvolvimento Humano",
que passa a ter a seguinte redação:

 

 

4. Das Vagas

- Onde se lê:

4.2. Serão selecionados (as) na primeira etapa 13 (doze) servidores (as) além do número de vagas definidas, na condição de suplentes;

 

- Leia-se:

4.2. Serão selecionados (as) na primeira etapa 13 (treze) servidores (as) além do número de vagas definidas, na condição de suplentes;

 

 
9. Da Conclusão do Treinamento e dos cer�ficados
 
- Onde se lê:
 

9.3. Será permi�do o ingresso de suplentes até o segundo módulo do treinamento, desde que seja firmado o compromisso, por escrito, que
cursará o primeiro módulo do treinamento em turma subsequente, conforme modelo, conforme modelo do termo de compromisso (anexo
I)

 
 
- Leia-se:
 

9.3. Será permi�do o ingresso de suplentes até o segundo módulo do treinamento, desde que seja firmado o compromisso, por escrito, que
cursará o primeiro módulo do treinamento em turma subsequente, conforme modelo do termo de compromisso (anexo I)

 

 

 

MARLI KIYOMI TETUYA FORTUNATTI

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS PROPESSOAS/UNIFESP

(PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº. 2920; DOU DE 02/08/2021) 
 

Documento assinado eletronicamente por Marli Kiyomi Tetuya Fortuna�, Diretor(a) de Departamento, em 21/02/2022, às 11:04, 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 0997925 e o código CRC 89A1F7F1.

Boletim de Serviço Eletrônico em 21/02/2022 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.003292/2022-29 SEI nº 0997925


