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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 19/2020/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.050371/2020-66

Jataí, 05 de novembro de 2020.

 
Aos pró-reitores (as), diretores (as) de unidade acadêmica e órgãos, e demais gestores da UFJ

  

Assunto: Novo fluxo para envio do boletim de frequência - UFJ

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.050371/2020-66.

 

Senhores (as) gestores (as), 

 

Como é sabido, a Universidade Federal de Jataí - UFJ está em processo de emancipação
administra�va. Por esta razão, os processos estão sendo trazidos grada�vamente da Universidade Federal
de Goiás - UFG. 

 Informamos que o úl�mo processo que assumimos é o Processo SEI! CONTROLE DE
FREQUÊNCIA dos servidores.

Dessa forma, orientamos que encaminhe-se processos SEI! de CONTROLE DE
FREQUÊNCIA dos servidores da UFJ, via SEI!, para a CODIRH-REJ (PROPESSOAS-UFJ)

Aproveitamos o ensejo para pedir que o prazo de envio das listas de frequências seja
respeitado, a saber: quinto dia ú�l do mês subsequente.

Salientamos também a necessidade de maior acurácia nos bole�ns enviados, pois
as correções e inconsistência  que têm acontecido, com rela�va frequência,  têm causado retrabalho e
desgastes. 

 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Iago Jose Cardoso, Assistente em Administração, em
09/11/2020, às 10:12, 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 no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1658865 e
o código CRC 29BE58F0.
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