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INFORME: Esta e as próximas edições do Jornal de Portarias serão destinadas à publicação das portarias 

feitas no papel, referentes a processos iniciados antes da implantação do SEI. As portarias novas deverão ser 

publicadas no SEI, conforme orientação da comissão. 

 

 

 

PORTARIAS DA REITORIA 

 

 

PORTARIA R nº 1599, de 22 de dezembro de 2017. 

Art. 1º - DESIGNAR, os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 1529468, Pedro Frosi 

Rosa, matrícula SIAPE nº. 2865027 e Tiago Bacciotti Moreira, matrícula SIAPE nº. 1974239, para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em 

Uberlândia – MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes 

aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 23117.005185/2017-93, bem como as demais 

infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº 1600, de 22 de dezembro de 2017. 

Art. 1º - PRORROGAR, a Portaria que designou os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE 

nº. 1529468, Adailton Borges de Oliveira, matrícula SIAPE nº. 1035292 e Márcia Borges Silveira, matrícula 

SIAPE nº. 1974239, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, com sede em Uberlândia – MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) 

dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 

23117.006868/2016-87, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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PORTARIA R nº 01, de 23 de janeiro de 2018. 

Art. 1º - PRORROGAR, de acordo com o art. 152, parágrafo único da Lei 8.112/90, por 60 dias a Portaria 

que designou os servidores os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 1529468, Adaílton 

Borges de Oliveira, matrícula SIAPE nº. 1035292 e Márcia Borges Silveira, matrícula SIAPE nº. 1434334, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 

sede em Uberlândia – MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades 

referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 23117.004740/2017-60, bem como as 

demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº 02, de 23 de janeiro de 2018. 

Art. 1º - PRORROGAR, de acordo com o art. 152, parágrafo único da Lei 8.112/90, por 60 dias a Portaria 

que designou os servidores os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 1529468, Adaílton 

Borges de Oliveira, matrícula SIAPE nº. 1035292 e Márcia Borges Silveira, matrícula SIAPE nº. 1434334, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 

sede em Uberlândia – MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades 

referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 23117.003635/2017-11, bem como as 

demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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