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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 0657, de 19/07/2006
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de colher subsídios e apresen-
tar proposta destinada a aprimorar o
“Modelo de distribuição e de di-
mensionamento de vagas da carreira
do magistério superior entre as Uni-
dades Acadêmicas”, aprovado pela
Resolução nº. 01/2005 do Conselho
Diretor, alterada pela Resolução nº.
02/2005 do Conselho Diretor. São no-
meados membros desta Comissão os
professores Turibio José da Silva –
Faculdade de Engenharia Civil, João
Jorge Ribeiro Damasceno – Facul-
dade de Engenharia Química, Marle-
ne Teresinha de Muno Colesanti – Ins-
tituto de Geografia, Alcimar Barbosa
Soares – Faculdade de Engenharia
Elétrica, Alfredo Júlio Fernandes
Neto – Faculdade de Odontologia,
Aguinaldo Coelho da Silva – Facul-
dade de Medicina, Marco Aurélio
Martins Rodrigues – Instituto de Ci-
ências Biomédicas, Humberto Apare-
cido de Oliveira Guido – Faculdade
de Artes, Filosofia e Ciências Soci-
ais, Stella Naomi Moriguchi – Facul-
dade de Gestão de Negócios, Renan
Billa – Pró-Reitoria de Recursos Hu-
manos e Sidiney Ruocco Júnior –
Pró-Reitoria de Graduação, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no ar-
tigo anterior. A Comissão deverá, no
prazo de 120 dias, contados a partir
da publicação da portaria, apresen-
tar a proposta de Resolução ao Con-
selho Diretor. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0691, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Chefe do Setor de Admis-
são Dispensa e Afastamento, da Di-
visão de Movimentação e Registro, da

Diretoria de Administração de Pes-
soal, da Pró-Reitoria de Recursos Hu-
manos (FG-6), desta Universidade, a
servidora Maria Silva Mendonça. Esta
portaria entra em vigor em 30/07/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0298/2006.

Portaria R nº. 0692, de 28/07/2006
Designa o servidor Claudio Enio de
Novaes para exercer a função de
Chefe do Setor de Admissão Dispen-
sa e Afastamento, da Divisão de Mo-
vimentação e Registro, da Diretoria
de Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, em substituição
à servidora Maria Silva Mendonça. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2006.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2006.

Portaria R nº. 0693, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Gerente da Divisão de Mo-
vimentação e Registro, da Diretoria
de Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-4),
desta Universidade, o servidor Clau-
dionor Antônio Silva. Esta portaria
entra em vigor em 30/06/2006. Revo-
ga-se a portaria R nº. 0300/2006.

Portaria R nº. 0694, de 28/07/2006
Designa a servidora Maria Silva Men-
donça para exercer a função de Ge-
rente da Divisão de Movimentação e
Registro, da Diretoria de Administra-
ção de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta Uni-
versidade, em substituição ao servi-
dor Claudionor Antônio Silva. A servi-
dora ora designada responderá pela
função a partir de 01/07/2006. Esta
portaria entra em vigor em 01/07/2006.

Portaria R nº. 0695, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Assessor Especial 5, da Rei-
toria (FG-3), desta Universidade, o ser-
vidor Roberto Cândido dos Reis. Esta
portaria entra em vigor em 30/06/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1314/2005.

Portaria R nº. 0696, de 28/07/2006
Designa o servidor Claudionor Antô-
nio Silva para exercer a função de
Assessor Especial 5, da Reitoria (FG-3),
desta Universidade, em substituição
ao servidor Roberto Cândido dos Reis.
O servidor ora designado responde-
rá pela função a partir de 01/07/2006.
Esta portaria entra em vigor em
01/07/2006.

Portaria R nº. 0697, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Gerente da Divisão de Apo-
sentadoria e Pensão, da Diretoria de
Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-4),
desta Universidade, a servidora Vâ-
nia Maria dos Santos. Esta portaria
entra em vigor em 30/06/2006. Revo-
ga-se a portaria R nº. 1312/2005.

Portaria R nº. 0698, de 28/07/2006
Designa o servidor Roberto Cândido
dos Reis para exercer a função de
Gerente da Divisão de Aposentadoria
e Pensão, da Diretoria de Adminis-
tração de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-4), desta Uni-
versidade, em substituição à servidora
Vânia Maria dos Santos. O servidor
ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 01/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor em 01/07/2006.

Portaria R nº. 0699, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Chefe do Setor de Apo-
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sentadoria e Pensão, da Divisão de
Aposentadoria e Pensão, da Direto-
ria de Administração de Pessoal, da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(FG-6), desta Universidade, a servi-
dora Josinete Maria de Oliveira Ri-
beiro. Esta portaria entra em vigor em
30/06/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0129/2006.

Portaria R nº. 0700, de 28/07/2006
Designa a servidora Vânia Maria dos
Santos para exercer a função de Che-
fe do Setor de Aposentadoria e Pen-
são, da Divisão de Aposentadoria e
Pensão, da Diretoria de Administra-
ção de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-6), desta Uni-
versidade, em substituição à servidora
Josinete Maria de Oliveira Ribeiro. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/07/2006. Esta
portaria entra em vigor em 01/07/2006.

Portaria R Nº. 703, de 28/07/2006
Designa o professor Cicero Fernan-
des de Carvalho para exercer a fun-
ção de Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Matemática, da
Faculdade de Matemática, desta Uni-
versidade. – O professor ora desig-
nado responderá pela função no pe-
ríodo de 23/06/2006 a 22/06/2008.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 23/06/2006.

Portaria R nº. 0704, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Chefe do Setor de Supri-
mento de Fundos, da Divisão de Exe-
cução Orçamentária, da Diretoria de
Administração Financeira, da Pró-Rei-
toria de Planejamento e Administra-
ção (FG-6), desta Universidade, a ser-
vidora Eloainy Alves Eustáquio. Esta por-
taria entra em vigor em 30/06/2006.
Revoga-se a Portaria R nº. 0640/2005.

Portaria R nº. 0705, de 28/07/2006
Designa o servidor Márcio Cesar da
Costa para exercer a função de Che-
fe do Setor de Suprimento de Fun-
dos, da Divisão de Execução Orça-
mentária, da Diretoria de Administra-
ção Financeira, da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-6),

desta Universidade, em substituição à
servidora Eloainy Alves Eustáquio. O
servidor ora designado responderá pela
função a partir de 01/07/2006. Esta
portaria entra em vigor em 01/07/2006.

Portaria R nº. 0706, de 28/07/2006
Dispensa a partir de 30/06/2006 da
função de Gerente da Divisão Finan-
ceira, da Diretoria de Administração
Financeira, da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, a servidora
Elcione Borges Oliveira. Esta porta-
ria entra em vigor em 30/06/2006. Re-
voga-se a portaria R nº. 0419/1999.

Portaria R nº. 0707, de 28/07/2006
Designa a servidora Eloainy Alves
Eustáquio para exercer a função de
Gerente da Divisão Financeira, da
Diretoria de Administração Financei-
ra, da Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração (FG-4), desta Univer-
sidade, em substituição à servidora
Elcione Borges Oliveira. A servidora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 01/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor em 01/07/2006.

Portaria R nº. 0711, de 03/07/2006
Constitui uma Comissão responsável
pela análise e seleção dos projetos
PEIC/2006 – Programa de Extensão
Integração UFU/Comunidade. São
nomeados membros desta Comissão
os professores Ademir Cavalheiro –
Instituto de Física, Célio Jesus do
Prado – Faculdade de Odontologia,
Cláudia Dechichi – Instituto de Psi-
cologia, Sheila Bernardino Fenelon –
Faculdade de Medicina, Maria de Fá-
tima Ramos Almeida – Instituto de His-
tória, Tânia Regina Brasileiro Teixeira
– Faculdade de Gestão e Negócios,
Delma Faria Shimamoto – Escola de
Educação Básica, Márcia Aparecida
Fernandes – Faculdade de Compu-
tação, a técnica-administrativa Rosa
Maria de Sousa Martins e a discente
Jaqueline Vilas Boas Talga, a fim de
que, reunidos sob a presidência do
primeiro, executem o disposto no ar-
tigo anterior. São nomeados como
suplentes os professores Ana Maria
Bonetti (Instituto de Genética e Bio-

química), Humberto Eduardo de Paula
Martins (Instituto de Economia), os
técnico-administrativos Alaor Vicente
da Silva e Izilda Cardoso Costa e a
discente Juliana Carneiro Castro. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R Nº. 0713, de 03/07/2006
Dispensa a partir de 02/07/2006 da
função de Secretária da Pró-Reitoria
de Extensão Cultura e Assuntos Es-
tudantis (FG-6), desta Universidade,
a servidora Zoraide Vasconcelos Ma-
mede. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
02/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 1083/2005.

Portaria R nº. 0714, de 03/07/2006
Dispensa a partir de 02/07/2006 da
função de Gerente da Divisão de Pri-
meiro e Segundo Grau, da diretoria
de Extensão e Cultura, da Pró-Reito-
ria de Extensão Cultura e Assuntos
Estudantis (FG-4), desta Universida-
de, a servidora Regina do Nascimen-
to da Silva. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 02/07/2006. Revoga-se a por-
taria R nº. 0541/2003.

Portaria R nº. 0715, de 03/07/2006
Designa a servidora Zoraide Vascon-
celos Mamede para exercer a função
de Gerente da Divisão de Primeiro e
Segundo Grau, da diretoria de Exten-
são e Cultura, da Pró-Reitoria de Ex-
tensão Cultura e Assuntos Estudantis
(FG-4), desta Universidade, em subs-
tituição à servidora Regina do Nasci-
mento da Silva. A servidora ora de-
signada responderá pela função a
partir de 03/07/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0775, de 04/07/2006
Designa o professor Márcio Teixeira
para exercer a função de Chefe do
Setor de Pronto Atendimento e Cirur-
gia, da Divisão de Serviços de Ambu-
latórios Centrais, da Diretoria do Hos-
pital Odontológico (FG-6), desta Uni-
versidade, em substituição ao profes-
sor Luiz Carlos Gonçalves. O profes-
sor ora designado responderá pela
função a partir de 01/06/2006. Esta
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portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 01/06/2006.

Portaria R nº. 0819, de 14/07/2006
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente ao grau Médio, incidente sobre
o vencimento do cargo efetivo (Art.
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de
17/12/1991), à servidora Rosineide Mar-
ques Ribas. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos finan-
ceiros a partir de 27/09/2005, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0823, de 17/07/2006
Autoriza, tendo por base o Art. 47
do anexo ao Decreto 94.664 de
23/07/1987 que regulamentou a Lei
7.596/87, Art.31 da Portaria MEC 475
de 26/08/1987, Art.20 § § 4º e 5º,
Art.95 e Art.102 da Lei 8.112 de
11/12/1990 e Art. 10 §4º do Decreto
Lei 2.794 de 01/10/1998 que instituiu
a Política Nacional de Capacitação,
o afastamento integral pelo prazo de
48 meses, no período de 31/07/2006
a 29/07/2010, da servidora Nádia
Vitorino Vieira, Psicóloga, para cur-
sar Pós-graduação, em nível de Douto-
rado, na área de Filosofia, na Ponti-
fícia Universidade Católica de São
Paulo – São Paulo – SP – Brasil. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0824, de 17/07/2006
Compor o novo Conselho Editorial a
UFU com a finalidade de formular e
propor uma política editorial para o
Jornal da UFU, estabelecendo crité-
rios para sua eficácia e acompanhar
sua implantação. São nomeados
membros do novo Conselho Paulo
Roberto Franco Andrade, Lídia Ma-
ria Meirelles, Flávio Soares, Antônio
de Almeida, João Marcos Além e Ana
Carolina Rocha Pessoa Temer, a fim
de que, reunidos sob presidência do
primeiro executem o disposto no arti-
go anterior. Revoga-se a portaria R
nº. 0777, de 10/07/2001. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0831, de 18/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-

balho de 20 para 40 horas semanais,
a Isis Borges Custodio, ocupante do
cargo de Médico – Nível Superior –
Classe E – Padrão 101, do Quadro
Permanente desta Universidade com
fundamento na lei nº. 9.436, de
05/02/1997. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2006.

Portaria R nº. 0832, de 18/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
a Mariana Gonçalves Gomes Tavo-
lone, ocupante do cargo de Médico –
Nível Superior – Classe E – Padrão
101, do Quadro Permanente desta
Universidade com fundamento na lei
nº. 9.436, de 05/02/1997. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/08/2006.

Portaria R nº. 0833, de 18/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
a Tatiana Mota Rezende, ocupante do
cargo de Médico – Nível Superior –
Classe E – Padrão 101, do Quadro
Permanente desta Universidade com
fundamento na lei nº. 9.436, de
05/02/1997. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2006.

Portaria R nº. 0834, de 20/07/2006
Autoriza a participação da Editora e
Livraria da UFU – EDUFU nos even-
tos organizados e patrocinados pela
Universidade Federal de Uberlândia,
podendo manter stand para exposi-
ção de títulos que constam em seus
catálogos, bem como obras de suas
consignadas, sem qualquer ônus para
a Editora. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0835, de 20/07/2006
Designa o professor José Luis Petri-
celli Castineira para exercer a fun-
ção de Assessor Especial 5, da Rei-
toria, desta Universidade. O profes-
sor ora designado responderá pela
função a partir de 19/07/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroativa a 19/07/2006.

Portaria R nº. 0836, de 20/07/2006
Dispensa a partir de 19/07/2006 da
função de Gerente da Divisão de Vi-

gilância e Segurança Patrimonial, da
Prefeitura Universitária (FG-4), desta
Universidade, o servidor Vilmar Antô-
nio de Faria. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 19/07/2006. Revoga-se a por-
taria R nº. 0259/2005.

Portaria R nº. 0837, de 20/07/2006
Designa o servidor Emerson Luis de
Oliveira para exercer a função de
Gerente da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial, da Prefeitu-
ra Universitária (FG-4), desta Univer-
sidade, em substituição ao servidor
Vilmar Antônio de Faria. O servidor
ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 20/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0838, de 20/07/2006
Dispensa a partir de 19/07/2006 da
função de Chefe de Setor, da Direto-
ria de Provimento, Acompanhamento
e Administração de Carreira, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, a servidora Rita
de Cássia Barbosa. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 19/07/2006. Revoga-se
a portaria R nº. 0295/2003.

Portaria R nº. 0839, de 20/07/2006
Designa a servidora Rita de Cássia
Barbosa para exercer a função de
Gerente da Divisão de Provimento
Acompanhamento e Seleção de Pes-
soal, da Diretoria de Provimento
Acompanhamento e Administração de
Carreira, da Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos (FG-4), desta Universi-
dade, em substituição à servidora
Sandra Vieira Gonçalves. A servidora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 20/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0840, de 20/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
à Drª. Claudia Aparecida de Paiva
Carrijo, ocupante do cargo de Médi-
co – Nível Superior – Classe E – Pa-
drão 401, do Quadro Permanente
desta Universidade com fundamento
na lei nº. 9.436, de 05/02/1997. Esta
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portaria entra em vigor a partir de
01/08/2006.

Portaria R nº. 0841, de 20/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
ao Dr. Heloisio dos Reis, ocupante do
Cargo de Médico – Nível Superior –
Classe E – Padrão 101, do Quadro Per-
manente desta Universidade com fun-
damento na lei nº. 9.436, de 05/02/1997.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/08/2006.

Portaria R nº. 0842, de 20/07/2006
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
à Drª. Kátia Maria Custódio, ocupan-
te do cargo de Médico – Nível Supe-
rior – Classe E – Padrão 101, do Qua-
dro Permanente desta Universidade
com fundamento na lei nº. 9.436, de
05/02/1997. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/08/2006.

Portaria R nº. 0843, de 20/07/2006
Designa a servidora Aline Gonçalves
Pinto Ramos para exercer a função
de Gerente da Divisão de Desenvol-
vimento e Manutenção de Sistemas,
da Diretoria de Processamento de
Dados, da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Administração (FG-4), desta
Universidade, em substituição ao ser-
vidor Augusto Cesar Bernardes Cos-
ta. A servidora ora designada respon-
derá pela função a partir de 01/07/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 01/07/2006.

Portaria R nº. 0844, de 20/07/2006
Dispensa a partir de 18/07/2006 da
função de Assessor Especial 3, da
Reitoria (FG-1), desta Universidade,
o professor Orosimbo Andrade de
Almeida Rego. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 18/07/2006. Revoga-se a por-
taria R nº. 1299/2005.

Portaria R nº. 0845, de 20/07/2006
Dispensa a partir de 18/07/2006 da
função de Assessor Especial 2, da
Reitoria (CD-4), desta Universidade,
o professor Mauro Marques Burjaili.
Esta portaria entra em vigor nesta

data, com efeitos retroativos a
18/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 1301/2005.

Portaria R nº. 0846, de 20/07/2006
Designa a professora Sônia Apare-
cida Goulart de Oliveira para exercer
a função de Assessora Especial 2,
do Núcleo de Inovação Tecnológica
(CD-4), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Mauro Marques
Burjaili. A professora ora designada
responderá pela função a partir de
19/07/2006. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 19/07/2006.

Portaria R nº. 0847, de 20/07/2006
Designa o professor Mauro Marques
Burjaili para exercer a função de As-
sessor Especial 5, da Reitoria, desta
Universidade. O professor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 19/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, retroativa a 19/07/2006.

Portaria R nº. 0848, de 20/07/2006
Designa o professor Orosimbo An-
drade de Almeida Rego para exercer
a função de Assessor Especial 5, da
Reitoria, desta Universidade. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 19/07/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroativa a 19/07/2006.

Portaria R nº. 0849, de 20/07/2006
Nomeia a professora Efigênia Amorim
(Faculdade de Química) como mem-
bro efetivo da Comissão responsável
pela análise e seleção dos projetos
PEIC/2006 – Programa de Extensão
Integração UFU/Comunidade. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0850, de 20/07/2006
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
afastamento integral com bolsa (CNPq),
por um período de 12 meses, a partir
de 01/08/2006 a 31/07/2007, da pro-
fessora Selva Guimarães Fonseca, da
Faculdade de Educação da UFU, pro-
cesso 23117.004056/2006-25, para
cursar pós-graduação, nível Pós-dou-

torado, área de Educação, na UNICAMP,
na cidade de Campinas, no Estado de
São Paulo, Brasil. Esta portaria entra
em vigor em 01/08/2006, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0884, de 24/07/2006
Designa a servidora Cleoni Garcia
Pires para exercer a função de Che-
fe de Setor, da Diretoria de Provimen-
to Acompanhamento e Administração
de Carreira, da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (FG-6), desta Uni-
versidade, em substituição à servidora
Rita de Cássia Barbosa. A servidora
ora designada responderá pela fun-
ção a partir de 21/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 21/07/2006.

Portaria R nº. 0885, de 24/07/2006
Designa a servidora Marina Grama
Braga Rabelo para exercer a função
de Assessora Especial 2, da Reitoria
(CD-4), desta Universidade. A servi-
dora ora designada responderá pela
função no período de 01/08/2006 a
30/11/2006. Esta portaria entra em
vigor em 01/08/2006.

Portaria R nº. 0886, de 24/07/2006
Designa o servidor Luis Sérgio Fer-
nandes de Lima para exercer a fun-
ção de Assessor Especial 5, da Rei-
toria (FG-3), desta Universidade. O
servidor ora designado responderá
pela função no período de 01/08/2006
a 31/12/2006. Esta portaria entra em
vigor em 01/08/2006.

Portaria R nº. 0887, de 24/07/2006
Dispensa a partir de 13/07/2006 da
função de Chefe de Setor, da Divi-
são de Enfermagem (FG-6), desta
Universidade, a servidora Maria He-
lena Hitomi Yamada Pedaes. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 13/07/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 0045/2004.

Portaria R nº. 0888, de 24/07/2006
Dispensa a partir de 13/07/2006 da
função de Gerente da Divisão de En-
fermagem (FG-4), desta Universida-
de, a servidora Maria do Carmo de
Oliveira. Esta portaria entra em vigor



511 DE AGOSTO DE 2006

nesta data, com efeitos retroativos a
13/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0554/2003.

Portaria R nº. 0889, de 24/07/2006
Designa a servidora Maria Helena
Hitomi Yamada Pedaes para exercer
a função de Gerente da Divisão de
Enfermagem (FG-4), desta Universi-
dade, em substituição à servidora
Maria do Carmo de Oliveira. A servi-
dora ora designada responderá pela
função a partir de 14/07/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 14/07/2006.

Portaria R nº. 0890, de 24/07/2006
Dispensa a partir de 31/07/2006 da
função de Pró-Reitor, da Pró-Reito-
ria de Recursos Humanos (CD-2),
desta Universidade, o servidor Gui-
lherme Gregório de Oliveira. Esta por-
taria entra em vigor em 31/07/2006.
Revoga-se a portaria R nº. 1312/2004.

Portaria R nº. 0891 de 24/07/2006
Designa o professor Guilherme
Gregório de Oliveira para exercer a
função de Pró-Reitor, da Pró-Reito-
ria de Recursos Humanos (CD-2),
desta Universidade, em substituição
ao professor Guilherme Gregório de
Oliveira. O professor ora designado
responderá pela função a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor em 01/08/2006.

Portaria R nº. 0892, de 26/07/2006
Prorroga, por mais 60 dias, o prazo
estipulado na portaria R nº. 0574, de
24/05/2006, para apresentação do
Projeto do Curso de Nutrição da Fa-
culdade de Medicina. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0896, de 26/07/2006
Dispensa a partir de 31/07/2006 da
função de Coordenador Pró-Tempore
do Curso de Química, do Instituto de
Química (FG-1), desta Universidade,
o professor Sebastião de Paula Ei-
ras. Esta portaria entra em vigor em
31/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0463/2006.

Portaria R nº. 0897, de 26/07/2006

Designa a professora Maria Lúcia
Bento para exercer a função de Co-
ordenadora do Curso de Química, do
Instituto de Química (FG-1), desta Uni-
versidade, em substituição ao profes-
sor Sebastião de Paula Eiras. A pro-
fessora ora designada responderá
pela função no período de 01/08/2006
a 31/07/2008. Esta portaria entra em
vigor em 01/08/2006.

Portaria R nº. 0898, de 26/07/2006
Dispensa a partir de 23/07/2006 da
função de Coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em Química,
do Instituto de Química (FG-1), desta
Universidade, a professora Nívia Ma-
ria Melo Coelho. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos re-
troativos a 23/07/2006. Revoga-se a
portaria R nº. 0801/2004.

Portaria R nº. 0899, de 26/07/2006
Designa a professora Nívia Maria Melo
Coelho para exercer a função de Co-
ordenadora do Programa de Pós-Gra-
duação – Mestrado em Química, do
Instituto de Química (FG-1), desta Uni-
versidade. A professora ora designa-
da responderá pela função no perío-
do de 24/07/2006 a 23/07/2008. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 24/07/2006.

Portaria R nº. 0903, de 28/7/2006
Cancela o Adicional de Insalubridade
à servidora Claudia Vieira da Silva,
uma vez que não mais se encontra
exercendo suas atividades em áreas
consideradas insalubres. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
01/08/2006, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 0904, de 28/07/2006
Localiza a servidora Claudia Vieira
da Silva, constante do Processo
23117.002678/2005-38, a exercer
suas atividades de Técnica em Enfer-
magem nos Raios X, conforme Lau-
do pericial nº. 004/04, de 19/10/2004,
elaborado pela Comissão de Irradia-
ção Ionizante, nomeada pela portaria
R nº. 0580, de 26/05/2004. Conce-

de-lhe o Adicional de Irradiação Ioni-
zante, no percentual de 20% incidente
sobre o valor do vencimento do car-
go efetivo, conforme parágrafo 3º do
Artigo 12, da Lei 8.270, de 17/12/1991
referente ao período de 16/01/2004
a 06/08/2004. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
boletim de pessoal, com efeitos finan-
ceiros em 01/08/2006. Revogam-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0906, de 28/07/2006
Suspende o afastamento integral com
bolsa, concedido por meio da Porta-
ria R nº. 0957, de 08/10/2001, no pe-
ríodo de 03/06/2004 a 31/08/2004,
conforme atestado médico apresen-
ta-do. Esta portaria entra em vigor
nesta data, retroagindo seus efeitos
ao período mencionado, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 0908, de 01/08/2006
Prorroga o afastamento original
concedido no período de 01/09/2001
a 02/06/2004, integral com bolsa,
conforme portaria R nº. 0957, de
08/10/2001, retificada pela portaria R
nº. 0906, de 28/07/2006, para o pe-
ríodo de 05/11/2004 a 04/11/2005, do
Professor Victor Aramis Berte, da
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFU – FAURB, processo
23117.007320/2001-78, para continu-
ação dos estudos de doutoramento,
na USP/SP, na cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, Brasil. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos ao período
mencionado no artigo anterior, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0911, de 01/08/2006
Dispensa a partir de 31/07/2006 da
função de Diretor Pró-Tempore do
Centro de Psicologia, do Instituto de
Psicologia (FG-3), desta Universida-
de, o professor Dárcio Tadeu Lisboa
Oliveira. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
31/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0682/2006.

Portaria R Nº. 0912, de 01/08/2006
Designa o professor Dárcio Tadeu
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Lisboa Oliveira para exercer a fun-
ção de Diretor do Centro de Psicolo-
gia, do Instituto de Psicologia (FG-3),
desta Universidade, em substituição
ao professor Dárcio Tadeu Lisboa Oli-
veira. O professor ora designado res-
ponderá pela função no período de
01/08/2006 a 31/07/2008. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0913, de 01/08/2006
Dispensa a partir de 31/07/2006 da
função de Coordenador Pró-Tempore
do Curso de Psicologia, do Instituto
de Psicologia (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Ederaldo José
Lopes. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
31/07/2006. Revoga-se a portaria R
nº. 0684/2006.

Portaria R nº. 0914, de 01/08/2006
Designa a professora Maria José Ri-
beiro para exercer a função de Co-
ordenadora Pró-Tempore do Curso de
Psicologia, do Instituto de Psicologia
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Ederaldo José
Lopes. A professora ora designada
responderá pela função no período
de 01/08/2006 a 31/12/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0915, de 01/08/2006
Concede Licença Capacitação ao
professor Ederaldo José Lopes, por
90 dias, no período de 01/08/2006 a
29/10/2006, referente ao período aqui-
sitivo de 22/03/1998 a 21/03/2003, a
fim de preparar e submeter à publi-
cação um livro na área de psicologia
cognitiva. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0916, de 01/08/2006
Concede Licença Capacitação à
servidora Lorian Martins Vitorino, As-

sistente em Administração, por 90
dias, no período de 07/08/2006 a
04/11/2006, referente ao período
aquisitivo de 09/11/1999 a 23/11/2004,
a fim de participar do curso de Infor-
mática Básica na Pratik & Compuway
– Uberlândia – MG. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0917, de 01/08/2006
Prorroga o afastamento original con-
cedido no período de 01/09/2001 a
02/06/2004, conforme portaria R nº.
0957, de 08/10/2001, retificada pela
portaria R nº. 0906, de 28/07/2006,
para os períodos de 05/11/2005 a
28/02/2006 (integral) e de 01/03/2006
a 28/05/2006 (parcial), do professor
Victor Aramis Berte, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UFU –
FAURB, processo 23117.007320/
2001-78, para continuação dos estu-
dos de doutoramento, na USP/SP, na
cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, Brasil, conforme autoriza-
ção MI/10/2006-FAURB. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, retro-
agindo seus efeitos ao período men-
cionado, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria R nº. 0918, de 01/08/2006
Autoriza, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
retorno às atividades acadêmicas
do professor Victor Aramis Berte, da
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFU (FAURB), a partir do
dia 29/05/2006, de acordo com MI
061/06-FACED. Esta portaria entra
em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos no período retrocitado.

Portaria R nº. 0924, de 01/08/2006
Concede à servidora Maria Teonila de
Faria Alvim Pinto a isenção do Im-

posto de Renda, por enquadrar-se no
artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112,
de 11 de dezembro de 1.990, apre-
sentando doença especificada em
Lei. Esta portaria entra em vigor na
data do laudo médico de 26/07/2006,
aplicando-se os benefícios da lei, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0929, de 03/08/2006
Encerra, nos termos da Resolução
09/93 de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n°. 23117.003618/99-97, de
afastamento parcial sem bolsa,
conforme portaria R nº. 0703, de
30/09/1999, da professora Nora Ney
Santos, do Instituto de Biologia da
UFU – INBIO, cuja dissertação de
Mestrado se deu em 29/11/2001 na
USP/SP, e o retorno às atividades
acadêmicas em dezembro de 2001,
conforme MI/149/2006 do INBIO. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado.

Portaria R nº. 0934, de 07/08/2006
Constitui nova Comissão de Proces-
so Administrativo Disciplinar com a
finalidade de concluir a apuração do
envolvimento em pagamento ilegal de
honorários dos médicos Anuar Arantes
Amui, Cleber Jesus Pereira, Sérgio
Antônio de Souza Queiroz e Paulo
Henrique de Souza Fernandes. São
nomeados membros desta Comissão
Humberto Campos, Gilberto Rolande
da Cunha Júnior e Douglas Paulo da
Silva, a fim de que reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora constituída, deverá concluir
os trabalhos no prazo de 60 dias, con-
tados da publicação desta portaria.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh nº. 0521, de 05/07/2006
Designa o servidor Wander Silva para
substituir o Encarregado de Turno da
Divisão de Vigilância e Segurança

Patrimonial, da Prefeitura Universitá-
ria (FG-9), desta Universidade, no
período de 01/07/2006 a 31/08/2006
Concede o pagamento da substitui-

ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 01/07/2006.
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Portaria Proreh nº. 549, de 10/07/2006
Designa o servidor Rosenvaldo Carra-
ra para substituir o Gerente da Divi-
são de Compras, da Diretoria de Com-
pras e Licitações, da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, no período de
10/07/2006 a 08/08/2006. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0550, de 10/07/2006
Designa a servidora Helena Maria
Nunes da Silva Miranda para substi-
tuir a Chefe do Setor de Periódicos,
da Divisão de Atendimento ao Usuá-
rio Umuarama, da Diretoria de Bibli-
oteca, da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-6), desta Universidade, no perí-
odo de 17/07/2006 a 10/08/2006. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor em
17/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0551, de 10/07/2006
Designa o servidor Blaine Alves da
Silva para substituir o Diretor da Di-
retoria de Obras (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 31/07/2006
a 14/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 31/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0552, de 10/07/2006
Designa o servidor Fábio Lemos da
Cunha para substituir o Diretor da
Diretoria de Processamento de Da-
dos, da Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Administração (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 01/08/2006
a 15/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 01/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0553, de 10/07/2006
Designa a servidora Aline Gonçalves
Pinto Ramos para substituir o Diretor
da Diretoria de Processamento de
Dados, da Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Administração (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 16/08/2006
a 30/08/2006. Concede o pagamento

da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 16/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0558, de 10/07/2006
Retifica a portaria Proreh nº. 0462, de
09/06/2006, publicada no Jornal de Por-
tarias da UFU nº. 152, de 29/06/2006,
página 07, referente à nomeação da
servidora Regina Célia Vidal da Silva
para substituir a Assessora Especial
2, da Reitoria (CD-4), desta Universi-
dade, servidora Cleuza Maria da Sil-
va Ribeiro, durante a licença médica,
onde se lê: no período de 30/05/2006
a 30/06/2006, leia-se: no período de
30/05/2006 a 28/07/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0559, de 10/07/2006
Designa a servidora Regina Célia Vidal
da Silva para substituir a Assessora
Especial 2, da Reitoria (CD-4), desta
Universidade, no período de 03/07/2006
a 10/07/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 03/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0562, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato de
Locação de Serviços celebrado entre
a Universidade Federal de Uberlândia
e a professora Teresa Cristina Melo
da Silveira por mais 365 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0178, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0563, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Antônio Ta-
deu Lino por mais 365 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0622, de 29/07/2005.

Portaria Proreh nº. 0564, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,

de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Gláucia de Fá-
tima Moreira Vieira e Souza por mais
39 dias a partir de 01/07/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data al-
terando o artigo 2º da portaria nº.
0311, de 06/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0565, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Márcia Maria
de Sousa por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006, e altera o salário de
R$ 858,43 para R$ 1.290,07. Esta
portaria entra em vigor nesta data al-
terando o artigo 1º da portaria nº.
0907, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0566, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Osmar Rodrigues
Brandão por mais 184 dias a partir
de 01/08/2006, e altera o salário de
R$ 766,45 para R$ 904,42. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0893,
de 05/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0567, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato de
Locação de Serviços celebrado entre
a Universidade Federal de Uberlândia
e a professora Luciana Bernardino
Guimarães por mais 248 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0890, de 05/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0568, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
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entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Marcus Vinicius
Flora Barbosa por mais 248 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0892, de
05/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0569, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Maria Luisa
Nascimento de Oliveira por mais 279
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0891,
de 05/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0570, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Gesmar Ro-
drigues Silva Segundo por mais 280
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0814,
de 30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0571, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Hélio Oliveira
Ferrari por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0910, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0572, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor João Virmondes
Alves Simões por mais 269 dias a par-
tir de 01/08/2006. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo

1º da portaria nº. 0908, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0573, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Maikon Rangel
de Souza por mais 243 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0906, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0574, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Aloísio Carlos
Diniz por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0905, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0575, de 14/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Cíntia Gui-
marães Santos Sousa por mais 256
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 903,
de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0581, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Danielle Alves
de Oliveira por mais 365 dias a partir
de 01/09/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0415, de 29/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0582, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-

tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Ricardo Souza
da Silva por mais 365 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0343, de 02/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0583, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Claudio Gonçal-
ves Prado por mais 365 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0342, de 02/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0584, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Ivonilda
Lemes por mais 245 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0207, de 20/02/2006.

Portaria Proreh nº. 0585, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Hugo Christiano
Soares Melo por mais 365 dias a partir
de 01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0224, de 24/02/2006.

Portaria Proreh nº. 0586, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Rafaela Cardo-
so Alves por mais 159 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0783, de 27/09/2005.
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Portaria Proreh nº. 0587, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Simone
Aparecida dos Santos por mais 253
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0779,
de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0588, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Viviane Prado
Buiatti Marçal por mais 218 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0776, de
27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0589, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Veridiana Silva
Nogueira por mais 253 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0777, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0590, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Heloisa Vanor-
den de Assis por mais 218 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0778, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0591, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-

lândia e o professor Gilberto Pereira
da Silva por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0761, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0592, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Maria Andréa
Angelotti Carmo por mais 212 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0764, de
27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0593, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Murilo Mendon-
ça Oliveira de Souza por mais 243
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0759,
de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0594, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Karinne Spiran-
delli Carvalho por mais 212 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0813, de
30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0595, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Letícia Cunha
Rocha por mais 92 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 096, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0596, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Cleusa Alvares
Defensor por mais 92 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0758, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0597, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Michele Cristina
Moura por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0876, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0598, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Lucinete Mar-
lúcia Vitor Araújo por mais 212 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando o
artigo 1º da portaria nº. 0875, de
04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0599, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Antônio Neto
Ferreira dos Santos por mais 224 dias
a partir de 01/08/2006, e altera o sa-
lário de R$ 766,45 para R$ 1.290,07.
Esta portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 1º da portaria nº.
0878, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0600, de 19/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
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entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Adriana Pereira
de Sousa por mais 225 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0104, de 23/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0601, de 19/07/2006
Designa o servidor Roberto Cândido
dos Reis para substituir o Diretor da
Diretoria de Administração de Pes-
soal, da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (CD4), desta Universi-
dade, no período de 24/07/2006
a 30/07/2006. Concede o pagamen-
to da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 24/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0602, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Marcelo Cervo
Chelotti por mais 365 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0269, de 10/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0603, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Vanessa de
Souza Ferreira por mais 549 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 2º da portaria nº. 0310, de
06/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0604, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Petuccia Fagun-
des Brunelli por mais 549 dias a par-
tir de 01/08/2006. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
2º da portaria nº. 0256, de 08/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0605, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Miriam Vieira
da Silva por mais 550 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0166, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0606, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Maria José Cor-
rêa Porto por mais 546 dias a partir
de 04/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da Portaria nº. 0165, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0607, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Juscelino Batis-
ta Ribeiro por mais 367 dias a partir
de 30/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0375, de 10/05/2006.

Portaria Proreh nº. 0608, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Eliane Caputo
Guedes por mais 580 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0164, de 31/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0609, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Josenilson Ber-
nardo da Silva por mais 212 dias a

partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0798, de
30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0610, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Joelma Cristina
dos Santos por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0799, de 30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0611, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Silvano Severino
Dias por mais 243 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0880, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0612, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Maria Socorro
Ramos Militão por mais 227 dias a
partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 879, de
04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0613, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Luís Gustavo
Guadalupe Silveira por mais 243 dias
a partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0881, de
04/10/2005.
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Portaria Proreh nº. 0614, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Joviniano José
Rezende de Oliveira por mais 243 dias
a partir de 01/08/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data alterando
o artigo 1º da portaria nº. 0884, de
04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0615, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Anselmo Tadeu
Ferreira por mais 227 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0885, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0616, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Daniela Figuei-
redo Colu por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 092, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0617, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Caroline Cardo-
so Marra por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 094, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0618, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Camila de Sou-

za e Sousa por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0754, de 27/09/2006.

Portaria Proreh nº. 0619, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Ana Carolina
de Jesus por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0101, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0620, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Eliane Gonçal-
ves Noronha por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 093, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0621, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Greice Ayra
Franco de Assis por mais 276 dias a par-
tir de 01/05/2006. Esta portaria entra
em vigor nesta data alterando o artigo
1º da portaria nº. 090, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0622, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Jean Carlo da
Silva por mais 457 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 087, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0623, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.

1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor José Edinarte
Silva por mais 276 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 088, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0624, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o professor Juliano Soares Pi-
nheiro por mais 276 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 085, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0625, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Lívia Silva de
Souza por mais 276 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 097, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0626, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Minouchy Alves
Rezende por mais 276 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 098, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0627, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Nádia Cristina
Ribeiro por mais 276 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 099, de 20/01/2006.
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Portaria Proreh nº. 0628, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Núbia Sil-
via Guimarães Paiva por mais 276
dias a partir de 01/05/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0100,
de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0629, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Rosana de Ávila
Melo Silveira por mais 457 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0102, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0630, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Tiago Soares
Alves por mais 457 dias a partir de
01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 083, de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0631, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Viviane
Aparecida de Souza por mais 276
dias a partir de 01/05/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0103,
de 20/01/2006.

Portaria Proreh nº. 0632, de 20/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-

lândia e a professora Michelle de Cas-
tro Carrijo por mais 123 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0811, de 30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0633, de 20/07/2006
Designa a servidora Salma de Almei-
da Noronha para substituir a Gerente
da Divisão de Pessoal, da Diretoria
de Administração de Pessoal, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade, no período de
24/07/2006 a 22/08/2006. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta em
24/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0634, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Sidartha Sória e
Silva por mais 365 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0257, de 08/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0635, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Leonardo Barbo-
sa e Silva por mais 365 dias a partir
de 01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0235, de 03/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0636, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Euclides
Antônio Pereira de Lima por mais 212
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0862,
de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0637, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Eila Christiane
Borges por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0784, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0638, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Gerson Fernan-
des Silva por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0788, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0639, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Germano Abud
de Rezende por mais 153 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0785, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0640, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Shirley Cristina
Gonçalves por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0835, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0641, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Betiza Fernan-
des Landim por mais 212 dias a partir
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de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0833, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0642, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Brígida
Maria Pimenta Carvalho por mais 212
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0832,
de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0643, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Juliana Pereira
Penna por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0831, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0644, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Giordano Godoy
Pagotti por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0829, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0645, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Michele
Soares por mais 212 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0834, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0646, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.

1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Marilda Arantes
Oliveira por mais 225 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0738, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0647, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Márcio Mucedula
Aguiar por mais 243 dias a partir de
01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0824, de 30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0648, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Mariana
Magalhães Pinto Côrtes por mais 224
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 825,
de 30/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0649, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Wellington
Menegaz de Paula por mais 212 dias
a partir de 01/08/2006, e altera o sa-
lário de R$ 766,45 para R$ 904,42.
Esta portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 1º da portaria nº.
0836, de 03/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0650, de 21/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Gleyzer
Martins por mais 365 dias a partir de

01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 023, de 20/02/2006.

Portaria Proreh n°. 0651, de 24/07/2006
Designa a servidora Josiane Maria
Leite para substituir a Secretária da
Diretoria de Administração de Pes-
soal, da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (FG-7), desta Universi-
dade, no período de 07/08/2006 a
26/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 07/08/2006.

Portaria Proreh n°. 0652, de 24/07/2006
Designa a servidora Enilza Maria
Vinhais para substituir a Chefe do
Setor de Aquisição, da Divisão de
Aquisição e Processamento Técnico,
da Diretoria do Sistema de Bibliote-
cas, da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-6), desta Universidade, no perí-
odo de 24/07/2006 a 22/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0653, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Rodrigo Borges
Fonseca por mais 365 dias a partir
de 01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0246, de 08/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0654, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Aristeu Fran-
cisco de Paula Filho por mais 212
dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0869,
de 04/10/2005.
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Portaria Proreh nº. 0655, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Fernanda Verus-
ka Narciso por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0871, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0656, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Jader Oli-
veira Frias por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0868, de 04/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0657, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Etienne Cardo-
so Abdala por mais 212 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0919, de 20/10/2005.

Portaria Proreh nº. 0658, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Cristiane Tu-
mang Frare por mais 239 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0768, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0659, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Renata
Carolina Zanetti Lofrano por mais 239

dias a partir de 01/08/2006. Esta por-
taria entra em vigor nesta data alte-
rando o artigo 1º da portaria nº. 0767,
de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0660, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Rodrigo
Braghiroli por mais 248 dias a partir
de 01/08/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0769, de 27/09/2005.

Portaria Proreh nº. 0661, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Tatiana Ribeiro
de Oliveira por mais 27 dias a partir
de 01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0312, de 06/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0662, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Fernanda Perei-
ra da Cunha por mais 73 dias a partir
de 01/05/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0194, de 02/02/2006.

Portaria Proreh nº. 0663, de 27/07/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Claudio Roberto
Duarte por mais 27 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0315, de 06/04/2006.

Portaria Proreh nº. 0664, de 27/07/2006
Altera o Regime de Trabalho da pro-
fessora Eliana Chaves Salomão, de

Dedicação Exclusiva para 40 (qua-
renta) horas semanais, a partir de
12/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0665, de 27/07/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe E nível
2, com Mestrado, para a classe E ní-
vel 3, com Mestrado, à professora
Almerinda dos Santos. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0666, de 27/07/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjun-
to nível 3, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 4, com Doutora-
do, ao professor Berildo de Melo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0667, de 27/07/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado, ao professor Maurício Ta-
deu dos Santos Orosco. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0668, de 27/07/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 3, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, à professora Ana Maria de
Oliveira Cunha. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0669, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002087/2000-56, Darcilene
Cláudio Gomes, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de As-
sistente, nível 1, com Mestrado, para
o Instituto de Economia, na vaga
oriunda da aposentadoria de Guilher-
me da Costa Delgado, ocorrida em
03/11/1995. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 05/07/2006
a 31/12/2006. Esta portaria entra em
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vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0670, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003894/2006-81, Ana Lúcia
Costa e Silva, como Professora Subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para o Insti-
tuto de Psicologia, na vaga oriunda da
aposentadoria de Maria Inês Bacca-
rim, ocorrida em 20/02/2006. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perí-
odo de 05/07/2006 a 31/12/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0671, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003895/2006-26, Carmen Lú-
cia Reis, como Professora Substitu-
ta, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de Adjunto, ní-
vel 1, com Doutorado, para o Instituto
de Psicologia, na vaga oriunda do fa-
lecimento de Jurema Leão Monte Ar-
rais Tonelli, ocorrida em 17/03/2005.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 05/07/2006 a 31/12/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0672, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003911/2006-81, Pollyanna
Dias Gonçalves Nunes, como Profes-
sora Substituta, em regime de traba-
lho de 40 (quarenta) horas semanais
e salário correspondente à classe de
Auxiliar, nível 1, com Graduação, para
o Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Vânia Maria Bernardes Arruda Fer-

nandes, ocorrida em 13/11/1998. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 17/07/2006 a 31/12/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0673, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003506/2006-62, Elaine de
Castro Silva, como Professora Subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Ciências Contábeis, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Ajair Forti, ocorrida em 04/06/2002.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 10/07/2006 a 31/12/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0674, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003240/2006-58, Daniela
Betânia dos Santos, como Professo-
ra Substituta, em regime de trabalho
de 20 (vinte) horas semanais e salá-
rio correspondente à classe de Auxi-
liar, nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Medicina. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
25/05/2006 a 24/05/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0675, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003956/2006-55, Patrícia Gar-
cia da Rocha, como Professora Subs-
tituta, em regime de trabalho de 20
(vinte) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de Auxiliar, ní-
vel 1, com Graduação, para a Facul-
dade de Medicina. O referido con-

trato deverá vigorar pelo período de
01/07/2006 a 30/06/2007. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0676, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.006616/2001-71, Poliana de
Jesus Alves, como Professora Subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, Deptº. de Música e Ar-
tes Cênicas. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 10/07/2006
a 31/12/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0677, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003717/2006-03, Paula Andréa
do Valle Hamberger, como Professo-
ra Substituta, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Economia. O refe-
rido contrato deverá vigorar pelo pe-
ríodo de 13/07/2006 a 31/12/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0678, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003367/2006-77, Marcelo
Firmino, como Professor Substituto,
em regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar, nível 1, com
Graduação, para a Faculdade de
Medicina. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 25/05/2006 a
24/05/2007. Esta portaria entra em
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vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0679, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003642/2006-52, Rogério de
Freitas Lacerda, como Professor
Substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de As-
sistente, nível 1, com Mestrado, para
o Instituto de Ciências Biomédicas,
na vaga oriunda da aposentadoria de
Fábio Baltazar do Nascimento, ocor-
rida em 12/01/2005. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
11/07/2006 a 31/12/2006. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0680, de 27/07/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003703/2006-81, Luiz Carlos
Gebrim de Paula Costa, como Pro-
fessor Substituto, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) horas sema-
nais e salário correspondente à clas-
se de Assistente, nível 1, com Mes-
trado, para o Instituto de Genética e
Bioquímica. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/08/2006
a 31/12/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh n°. 0684, de 01/08/2006
Designa o servidor Genoncione Bar-
bosa da Cunha para substituir o En-
carregado de Turno da Divisão de Vi-
gilância e Segurança Patrimonial, da
Prefeitura Universitária (FG-9), desta
Universidade, no período de 17/08/2006
a 01/09/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 17/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0685, de 27/07/2006
Concede Progressão Vertical por Titu-
lação, da classe de Assisitente nível

4, com Mestrado, para a classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado, à
professora Nora Ney Santos Barce-
los, com 140 pontos para efeitos de
recebimento da Gratificação de Estí-
mulo à Docência Superior-GED. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0686, de 01/08/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e o professor Roberto Bertoldo
Garcia por mais 34 dias a partir de
01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0304, de 31/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0687, de 01/08/2006
Concede Abono de Permanência a
Carlos Silvério Borges, ocupante do
cargo de Pintor – Área – NA – B –
114, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
1º, artigo 3º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de
19/11/2005, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh nº. 0689, de 01/08/2006
Designa o professor Sinésio Gomide
Júnior para substituir a Coordenado-
ra do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia, do Instituto de Psico-
logia (FG-1), desta Universidade, no
período de 03/08/2006 a 14/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 03/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0690, de 01/08/2006
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado en-
tre a Universidade Federal de Uber-
lândia e a professora Adriana Rodri-
gues Ribeiro por mais 33 dias a partir
de 01/07/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 2º
da portaria nº. 0247, de 08/03/2006.

Portaria Proreh nº. 0691, de 01/08/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.004060/2006-93, Alexander
Rezende Luz, como Professor Subs-
tituto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para o Insti-
tuto de Letras e Lingüística. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perí-
odo de 01/08/2006 a 31/12/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0692, de 01/08/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.004307/2006-71, Sérgio Soa-
res Teixeira Rabelo, como Professor
Substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de Au-
xiliar, nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Gestão e Negócios. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 25/07/2006 a 28/02/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0693, de 01/08/2006
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe C nível 1 com
Graduação, para a classe E nível 1,
com Mestrado, à professora Luciana
Soares Muniz, com pagamento de
Gratificação Específica de Atividade
Docente-GEAD, correspondente ao
Mestrado. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0694, de 01/08/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 3, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, ao professor Qu Fanyão. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0695, de 01/08/2006
Concede Progressão Horizontal por
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Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, ao Professor Hermetes Reis
de Araújo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0696, de 01/08/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Adjun-
to nível 2, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 3, com Doutorado,
ao professor Jorge Luiz Silva Brito.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0697, de 01/08/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor William Rodri-
gues Ferreira. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0698, de 01/08/2006
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, ao professor Arnaldo Fortes
Drummond. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0699, de 01/08/2006
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe de Assistente ní-
vel 2, com Mestrado, para a classe
de Adjunto nível 1, com Doutorado, à
professora Adriany de Ávila Melo, com
140 pontos para efeitos de recebimen-
to da Gratificação de Estímulo à
Docência Superior-GED. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 0700, de 01/08/2006
Designa o servidor Dênis Sebastião
Ramos Firmino para substituir a Se-
cretária da Coordenação dos Cursos
de Música, da Faculdade de Artes
Filosofia e Ciências Sociais (FG-7),

desta Universidade, no período de
01/07/2006 a 02/11/2006. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 01/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0701, de 01/08/2006
Designa a servidora Lúcia Helena
Araújo Ribeiro para substituir a Se-
cretária da Diretoria do Sistema de
Bibliotecas, da Pró-Reitoria de Gra-
duação (FG-7), desta Universidade,
no período de 31/07/2006 a 19/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 31/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0702, de 01/08/2006
Designa o servidor Jaime dos Reis
Costa para substituir a Secretária da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-6), desta Universi-
dade, no período de 07/08/2006 a
22/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 07/08/2006.

Portaria Proreh n°. 0703, de 01/08/2006
Designa a servidora Silvia Pereira
Dias Costa para substituir a Chefe do
Setor de Biblioteca da Escola de Edu-
cação Básica, da Diretoria do Siste-
ma de Bibliotecas, da Pró-Reitoria de
Graduação (FG-6), desta Universi-
dade, no período de 17/07/2006 a
31/07/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 17/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0704, de 01/08/2006
Designa a professora Dinah Vascon-
celos Terra para substituir o Diretor
da Faculdade de Educação Física
(FG-1), desta Universidade, no perí-

odo de 27/08/2006 a 12/09/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 27/08/2006.

Portaria Proreh nº. 0705, de 01/08/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003507/2006-15, Wanderson
Luiz de Paula, como Professor Subs-
tituto, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Ciências Contábeis, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Celso Luiz Tavares, ocorrida em
10/03/1998. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 04/08/2006
a 31/12/2006. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh n°. 0706, de 04/08/2006
Designa o servidor Paulo Fernandes
Bessa para substituir o Prefeito da Pre-
feitura Universitária (CD-3), desta Uni-
versidade, no período de 07/08/2006
a 10/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 07/08/2006.

Portaria Proreh n°. 0707, de 07/08/2006
Designa o servidor Odilon Carlos
Ferreira para substituir o Chefe do
Setor de Manutenção Eletrotécnica,
da Divisão de Manutenção em Equi-
pamentos, da Diretoria de Adminis-
tração de Materiais, da Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-6), desta Universidade, no perí-
odo de 07/08/2006 a 26/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.
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