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A Çnaa de Ensino, Etenso.  e Atividades Comunitiias - CEAC, o so de suas atribuições qtie fl çonfere o 
Axt 16 - Item 1 do Regimento Geral da Universidade Candido Mendes UCAM, em reunido realizada no dia 15 
de março, com a presença do Pró -Reitor de Graduaço, PnS-Re itor Administrativo e Financeiro, Diretor de 
Recursos Humanos e os diretores.. de unidades $ecilada; BQ rnunkpio c-to Rio de. aeir 

onsdeiao a necessidade.:. de flar o Çalenciái'io Adm*... nis*r*ve das... und  Sediadas. .. no município do Rio de 
Janeiro., 

DWILUBERM 

Art, 1° e A unidade lpaBÇm4 entrará em reÇSSQ Acadrn.ie:0 O Administra... tivo no períço de 05 4 21 de 
Ait 2° As denats wiidad. es  sediadas no rnuneípio do Rio de Janeiro informarão 4 Pra-Reitoria Comum. 
quais setores Cujo ftmconamento é indispensável durante o período acima determinado, enviando a ie1aço dos 
servidores alI lotados, 

Parágrafo Primeiro Ás iifmaçes recebidas ser enviadas A Diretoria de j¼çursoa Humanos... , . a quale 
providne.. ias para férias coletivas dos tionários 

argrfo Segundo O prazo limite para envio das infomiações é dia 22 de ab.. 

Art. 3° - Que no período de 05 a .1 de agosto não devo o~r sol..  enides.,4e for~tu'a. 

Arte 41  As unidades deve$o flai' o prazo: fli*i de escolha de diselpflnas.e. rnoii tagem da grade até o dia I  de 
julho. 

Art. 5 - Este Ato entra em vigor na d@ta. de sua.. divulgaçoq 

Rio de Jaero, 29 de naxço  de. . 2016 

Se 7 
SeeTet'o Exec tvO daCma'a de Rns.  ino, 

Extensão e AtiVkIades 
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