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RESOLUçAo DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO N°00..1/96

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇAo DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, de acordo com a decisão
tomada em sua 23Sa Reunião, realizada em 02.05.96, e tendo em
vista a delegação de competência atribuída ao referido
Conselho pela Resolução CONSUNI n° 014/94,

R E S O L V E

Aprovar a seguinte alteração na Resolução CONSUNI
n° 016/93, a qual estabelece normas para ocupação de imóveis
residenciais da FUB:

1 - O Artigo 4° passa a ter a seguinte redação:
"Poderão candidatar-se à ocupação de imóvel residencial da
FUB todo servidor do quadro efetivo, bem como servidores em
via de contratação pela FUB para compor seu quadro
permenente, em regime de dedicação exclusiva ou tempo
integral, não possuidor de imóvel residenciais no Distrito
Federal e cuja renda seja compatível com o limite de
comprometimento de 30% (trinta por cento) da renda bruta com
o pagamento da taxa de ocupação". +
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2 O Artigo 6° passa a ter a seguinte redação:
"poderão candidatar-se à ocupação de imóvel residencial o
professor visitante da Universidade de Brasília ou qualquer
servidor que venha a exercer atividades docentes de
pesquisa ou extensão, na UnB, em regime de tempo integral ou
dedicação exclusiva, com vínculo empregatício com a FUB ou
como bolsista, independentemente da fonte, nacional,
estrangeira ou internacional que seja responsável por sua
remuneração, sob qualquer forma, sendo a ocupação
condicionada ao disposto no Artigo 14 Parágrafo 2°".

3 O Parágrafo 2° do Artigo 14, passa a ter a
seguinte redação: "A ocupação por servidores extra-quadro
será condicionada à comprovação de vínculo com a UnB por,
pelo menos, 06 (seis) meses a partir da data da assinatura do
Termo de Ocupação".

Brasília, ()~ de maio de 1996.
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Reitor

cc. Todos os Centros de Custo.


