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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 399, de 14/05/2010
Designa os servidores Adailton Bor-
ges de Oliveira, Paulo Fernandes de
Bessa e João Batista Borges para,
sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, com sede
em Uberlândia-MG, incumbida de
apurar no prazo de 60 (sessenta) dias
as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos que
constam do processo administrativo
n°.23117.002068/2007-04, bem
como as demais infrações conexas
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 431, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de assessor especial 1 do
Gabinete do Reitor (CD-3), desta Uni-
versidade, o professor Ataulfo Mar-
ques Martins da Costa. Revoga-se a
Portaria R nº. 360/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 432, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de assessor especial 1 do
Gabinete do Reitor (CD-3), desta
Universidade, o professor Ricardo
Ribeiro Pereira. Revoga-se a Portaria
R nº. 1372/09. Esta portaria entra em
vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 433, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de diretor da Diretoria de
Compras e Licitações da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(CD-4), desta Universidade, o
servidor Luiz Roberto Souza Vieira.
Revoga-se a Portaria R nº. 1027/02.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/05/2010.

Portaria R nº. 434, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de diretor da Diretoria de
Administração Financeira da Pró-
reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, o
servidor José Roberto Ferreira.
Revoga-se a Portaria R nº. 297/90.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/05/2010.

Portaria R nº. 435, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de gerente da Divisão de
Execução Orçamentária da Pró-
reitoria de Planejamento e Admi-
nistração (FG-4), desta Universidade,
o servidor Sebastião Alves Arruda.
Revoga-se a Portaria R nº. 1209/09.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/05/2009.

Portaria R nº. 436, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de gerente da Divisão de
Compras da Pró-reitoria de Plane-
jamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, o servidor Sérgio
Biasotti Pompeu. Revoga-se a Por-
taria R nº. 952/09. Esta portaria entra
em vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 437, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de assessor especial 5 do
Gabinete do Reitor (FG-3), desta
Universidade, o servidor Zenite
Martins. Revoga-se a Portaria R nº.
179/09. Esta portaria entra em vigor
a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 438, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de assessor especial 6 do
Gabinete do Reitor (FG-5), desta
Universidade, o servidor Genoncione

Barbosa da Cunha. Revoga-se a
Portaria R nº. 86/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 439, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de chefe de setor da Pró-
reitoria de Recursos Humanos (FG-
6), desta Universidade, a servidora
Valéria de Oliveira Silva. Revoga-se
a Portaria R nº. 470/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 440, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretária do Gabinete do
Reitor (FG-6), desta Universidade, a
servidora Valéria Barros. Revoga-se
a Portaria R nº. 685/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 441, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretária da Pró-reitoria
de Graduação (FG-6), desta Univer-
sidade, a servidora Magna Ferreira
Lima. Revoga-se a Portaria R nº.
0100/01. Esta portaria entra em vigor
a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 442, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretária da Pró-reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-7), desta Universidade, a
servidora Silvana Aparecida da Cos-
ta Silva. Revoga-se a Portaria R nº.
271/10. Esta portaria entra em vigor
a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 443, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretária da Coorde-
nação do Ciclo Básico em Enge-
nharia da Pró-reitoria de Graduação
(FG-7), desta Universidade, a
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servidora Isabel Maluf Wutke.
Revoga-se a Portaria R nº. 1130/05.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/05/2010.

Portaria R nº. 444, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretário da Coorde-
nação do Curso de Graduação em
Tradução do Instituto de Letras e
Linguística, desta Universidade, o
servidor Fernando de Oliveira Silva.
Revoga-se a Portaria R nº. 258/10.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 31/05/2010.

Portaria R nº. 445, de 28/05/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretário da Coorde-
nação do Curso de Graduação de
Gestão em Saúde Ambiental do
Instituto de Geografia, desta Uni-
versidade, o servidor Luiz Augusto do
Nascimento. Revoga-se a Portaria R
nº. 259/10. Esta portaria entra em
vigor a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 462, de 07/06/2010
Designa o servidor Thiago Soares
Martins, para exercer a função de
chefe de Setor da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis (FG-6), desta Universidade, em
substituição ao servidor Lázaro Ma-
noel Rodrigues. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/05/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2010.

Portaria R nº. 463, de 07/06/2010
Dispensa a partir de 20/05/2010 da
função de coordenadora pro tempore
do Programa de Pós-Graduação em
Biologia Vegetal do Instituto de Bio-
logia (FG-1), desta Universidade, a
professora Marli Aparecida Ranal.
Revoga-se a Portaria R nº. 1517/09.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 20/05/2010.

Portaria R nº. 464, de 07/06/2010
Designa a professora Marli Aparecida
Ranal para exercer a função de
coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Biologia Vegetal do

Instituto de Biologia (FG-1), desta
Universidade. O mandato da pro-
fessora ora designada terá a duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 21/05/2010 e seu término
previsto para 20/05/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 21/05/2010.

Portaria R nº. 478, de 10/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de secretário da Coorde-
nação do Curso de Física Médica do
Instituto de Física, desta Univer-
sidade, o servidor Stênio Eduardo de
Souza Alves. Revoga-se a Portaria R
nº. 257/10. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 31/05/2010.

Portaria R nº. 479, de 10/06/2010
Designa o servidor Luiz Roberto
Souza Vieira como assessor especial
1 da Reitoria (CD-3) para exercer a
função de diretor de Compras e
Licitações, desta Universidade. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/06/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 480, de 10/06/2010
Designa o servidor José Roberto
Ferreira como assessor especial 1
da Reitoria (CD-3) para exercer a
função de diretor de Administração
Financeira, desta Universidade. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/06/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 481, de 10/06/2010
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda para exercer a função de
assessor especial 2 da Reitoria (CD-
4), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 482, de 10/06/2010
Designa o servidor Sérgio Biasotti
Pompeu para exercer a função de
assessor especial 2 da Reitoria (CD-

4), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 483, de 10/06/2010
Designa o professor Élisson César
Prieto para exercer a função de
assessor especial 2 da Reitoria (CD-
4), desta Universidade. O professor
ora designado responderá pela
função a partir de 01/06/2010. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 484, de 10/06/2010
Designa o servidor Zenite Martins
para exercer a função de assesor
especial 3 da Reitoria (FG-1), desta
Universidade. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 485, de 10/06/2010
Designa o professor Cairo Mohamad
Ibrahim Katrib para exercer a função
de assessor especial 3 da Reitoria
(FG-1), desta Universidade. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 01/06/2010. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 486, de 10/06/2010
Designa a professora Rosana Maria
Nascimento de Assunção para
exercer a função de assessora espe-
cial 3 da Reitoria (FG-1), desta Uni-
versidade. A professora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 487, de 10/06/2010
Designa a servidora Valéria de
Oliveira Silva para exercer a função
de assessora especial 5 da Reitoria
(FG-3), desta Universidade. A ser-
vidora ora designada responderá pela
função a partir de 01/06/2010. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.
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Portaria R nº. 488, de 10/06/2010
Designa o servidor Genoncione
Barbosa da Cunha para exercer a
função de gerente da Divisão de
Gráfica (FG-4), desta Universidade.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/06/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 489, de 10/06/2010
Designa a servidora Valéria Barros
para exercer a função de secretária
da Reitoria (FG-5), desta Univer-
sidade. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 490, de 10/06/2010
Designa a servidora Isabel Maluf
Wutke para exercer a função de che-
fe do Setor de Projetos da Pró-reitoria
de Graduação (FG-6), desta Univer-
sidade. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 491, de 10/06/2010
Designa o servidor João Paulo
Gomes Barbosa para exercer a
função de chefe do Setor de Projetos
da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação (FG-6), desta Univer-
sidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 492, de 10/06/2010
Designa a servidora Magna Ferreira
Lima para exercer a função de
secretária da Diretoria de Ensino da
Pró-reitoria de Graduação (FG-7),
desta Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 01/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 493, de 10/06/2010
Designa o servidor Fernando de

Oliveira Silva para exercer a função
de secretário da Coordenação do
Curso de Graduação em Tradução do
Instituto de Letras e Linguística (FG-
7), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 494, de 10/06/2010
Designa o servidor Luiz Augusto do
Nascimento para exercer a função de
secretário da Coordenação do Curso
de Gestão em Saúde Ambiental do
Instituto de Geografia (FG-7), desta
Universidade. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 01/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 495, de 10/06/2010
Designa o servidor Stênio Eduardo
de Sousa Alves para exercer a função
de secretário da Coordenação do
Curso de Física Médica do Instituto
de Física (FG-7), desta Universidade.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/06/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 521, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenadora do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade, a professora Betania
de Oliveira Laterza Ribeiro. Revoga-
se a Portaria R nº. 791/08. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 522, de 29/06/2010
Designa a professora Betania de
Oliveira Laterza Ribeiro para exercer
a função de coordenadora do Curso
de Pedagogia da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal (FG-
1), desta Universidade. O mandato da
professora ora designada terá
duração de 02(dois) anos, com seu
início a partir de 01/06/2010 e seu
término previsto para 31/05/2012.
Esta portaria entra em vigor nesta da-

ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 523, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Matemática da Fa-
culdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, o
professor João Carlos Moreira.
Revoga-se a Portaria R nº. 496/08.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 524, de 29/06/2010
Designa o professor Marcelo
Gonçalves Oliveira Vieira para
exercer a função de coordenador do
Curso de Matemática da Faculdade
de Ciências Integradas do Pontal
(FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor João Carlos
Moreira. O mandato do professor ora
designado terá duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de 01/
06/2010 e seu término previsto para
31/05/2012. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.

Portaria R nº. 525, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenadora pro tempore
do Curso de História da Faculdade
de Ciências Integradas do Pontal
(FG-1), desta Universidade, a pro-
fessora Dalva Maria de Oliveira Silva.
Revoga-se a Portaria R nº. 706/08.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 526, de 29/06/2010
Designa o professor José Josberto
Montenegro Sousa para exercer a
função de coordenador do Curso de
História da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade, em substituição a
professora Dalva Maria de Oliveira
Silva. O mandato do professor ora
designado terá duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de 01/
06/2010 e seu término previsto para
31/05/2012. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/06/2010.
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Portaria R nº. 527, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenadora do Curso de
Geografia da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade, a professora Gerusa
Gonçalves Moura. Revoga-se a
Portaria R nº. 793/08. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 528, de 29/06/2010
Designa a professora Gerusa
Gonçalves Moura para exercer a
função de coordenadora do Curso de
Geografia da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade. O mandato da pro-
fessora ora designada terá duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 01/06/2010 e seu término
previsto para 31/05/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 529, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenadora pro tempore
do Curso de Física da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal (FG-
1), desta Universidade, a professora
Débora Coimbra Martins. Revoga-se
a Portaria R nº. 244/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 530, de 29/06/2010
Designa a professora Débora
Coimbra Martins para exercer a
função de coordenadora do Curso de
Física da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade. O mandato da pro-
fessora ora designada terá duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 01/06/2010 e seu término
previsto para 31/05/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 531, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Engenharia de Produção
da Faculdade de Ciências Integradas
do Pontal (FG-1), desta Universidade,

o professor Edu Barbosa Arruda.
Revoga-se a Portaria R nº. 038/10.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 532, de 29/06/2010
Designa o professor Hilano José
Rocha de Carvalho para exercer a
função de coordenador do Curso de
Engenharia de Produção da Facul-
dade de Ciências Integradas do Pon-
tal (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Edu Bar-
bosa Arruda. O mandato do professor
ora designado terá duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir
de 01/06/2010 e seu término previsto
para 31/05/2012. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 533, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenadora pro tempore
do Curso de Ciências Contábeis da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, a
professora Mara Alves Soares. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 888/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 534, de 29/06/2010
Designa a professora Mara Alves
Soares para exercer a função de
coordenadora do Curso de Ciência
Contábeis da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade. O mandato da pro-
fessora ora designada terá duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 01/06/2010 e seu término
previsto para 31/05/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 535, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010
da função de coordenador pro tem-
pore do Curso de Ciências Bioló-
gicas da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade, a professora Sabrina
Coelho Ro-drigues. Revoga-se a
Portaria R nº. 372/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos

a partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 536, de 29/06/2010
Designa o professor Marcelo Hen-
rique Ongaro Pinheiro para exercer
a função de coordenador do Curso
de Ciências Biológicas da Faculdade
de Ciências Integradas do Pontal
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição a professora Sabrina Coelho
Rodigues. O mandato do professor
ora designado terá duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir
de 01/06/2010 e seu término previsto
para 31/05/2012. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 537, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenador do Curso de
Química da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal (FG-1), desta
Universidade, o professor Benecildo
Amauri Riguetto. Revoga-se a Por-
taria R nº. 792/08. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 31/05/2010.

Portaria R nº. 538, de 29/06/2010
Designa o professor André Luiz
Bogado para exercer a função de
coordenador do Curso de Química
da Faculdade de Ciências Integradas
do Pontal (FG-1), desta Universidade,
em substituição ao professor Bene-
cildo Amauri Riguetto. O mandato do
professor ora designado terá dura-
ção de 02(dois) anos, com seu início
a partir de 01/06/2010 e seu término
previsto para 31/05/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 539, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Serviço Social da Fa-
culdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, o
professor Flander Almeida Calixto.
Revoga-se a Portaria R nº. 374/10.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 31/05/2010.
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Portaria R nº. 540, de 29/06/2010
Designa a professora Rosamélia
Ferreira Guimarães para exercer a
função de coordenadora do Curso de
Serviço Social da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal (FG-
1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Flander Almeida
Calixto. O mandato da professora
ora designada terá duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir
de 01/06/2010 e seu término previsto
para 31/05/2012. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 541, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 31/05/2010 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Administração da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, o
professor Peterson Elizandro
Gandolfi. Revoga-se a Portaria R nº.
494/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
31/05/2010.

Portaria R nº. 542, de 29/06/2010
Designa o professor Alessandro
Gomes Enoque para exercer a
função de coordenador do Curso de
Administração da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal (FG-
1), desta Universidade, em substi-
tuição ao professor Peterson Eli-
zandro Gandolfi. O mandato do
professor ora designado terá
duração de 02(dois) anos, com seu
início a partir de 01/06/2010 e seu
término previsto para 31/05/2012.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/06/2010.

Portaria R nº. 543, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 22/06/2010 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Matemática
(FG-1), desta Universidade, o pro-
fessor Edson Agustini. Revogam-se
as Portarias R nº. 403/08 e R nº. 647/08.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 22/06/2010.

Portaria R nº. 544, de 29/06/2010
Designa o professor Edson Agustini

para exercer a função de coorde-
nador do Programa de Pós-Gra-
duação em Matemática da Faculdade
de Matemática (FG-1), desta Uni-
versidade. O mandato do professor
ora designado terá duração de 02
(dois) anos, com seu início a partir
de 23/06/2010 e seu término previsto
para 22/06/2012. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 23/06/2010.

Portaria R nº. 545, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 07/06/2010 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia
Civil (FG-1), desta Universidade, o
professor Carlos Alberto Faria.
Revoga-se a Portaria R nº. 424/08.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 07/06/2010.

Portaria R nº. 546, de 29/06/2010
Designa a professora Maria Cristina
Vidigal de Lima para exercer a função
de coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil
da Faculdade de Engenharia Civil
(FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Carlos
Alberto Faria. O mandato da pro-
fessora ora designada terá duração
de 02(dois) anos, com seu início a
partir de 10/06/2010 e seu término
previsto para 09/06/2012. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 10/06/2010.

Portaria R nº. 547, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 10/06/2010 da
função de chefe do Setor de Trans-
porte da Diretoria Administrativa do
Hospital de Clínicas (FG-6), desta
Universidade, o servidor Odelmo
Quirino De Andrade. Revoga-se a
Portaria R nº. 1292/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 10/06/2010.

Portaria R nº. 548, de 29/06/2010
Designa o servidor Wellington Silva
para exercer a função de chefe do
Setor de Transportes da Diretoria de
Serviços Administrativos do Hospital
de Clínicas (FG-6), desta Universi-
dade, em substituição ao servidor

Odelmo Quirino de Andrade. O ser-
vidor ora designado responderá pela
função a partir de 11/06/2010. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 11/06/2010.

Portaria R nº. 549, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 30/06/2010 da
função de chefe do Setor de Análise
da Diretoria de Processamento de
Dados (FG-6), desta Universidade, o
servidor Carlos Humberto Rosa.
Revoga-se a Portaria R nº. 248/10.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 30/06/2010.

Portaria R nº. 550, de 29/06/2010
Designa o servidor Alan Carlos Genari
para exercer a função de chefe do
Setor de Análise da Diretoria de
Processamento de Dados (FG-6),
desta Universidade, em substituição
ao servidor Carlos Humberto Rosa.
O servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/07/2010.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos a partir de 01/07/2010.

Portaria R nº. 552, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 21/06/2010 da
função de encarregada de turno do
Setor Limpeza Umuarama da
Prefeitura Universitária (FG-9), desta
Universidade, a servidora Lourdes de
Paula Nascimento. Revoga-se a
Portaria R nº. 276/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 21/06/2010.

Portaria R nº. 553, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 21/06/2010 da
função de chefe do Setor de Me-
canografia Umuarama da Divisão de
Serviços Gerais da Prefeitura Uni-
versitária (FG-6), desta Universidade,
o servidor Edson Reis. Revoga-se a
Portaria R nº. 1526/06. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 21/06/2010.

Portaria R nº. 554, de 29/06/2010
Designa o servidor Edson Reis para
exercer a função de encarregado de
turno do Setor de Limpeza Umua-
rama da Prefeitura Universitária (FG-
9), desta Universidade, em substi-
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tuição a servidora Lourdes de Paula
Nascimento. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 22/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 22/06/2010.

Portaria R nº. 555, de 29/06/2010
Designa o servidor Carlos Alberto
Caetano de Almeida para exercer a
função de chefe do Setor de Meca-
nografia Umuarama da Divisão de
Serviços Gerais da Prefeitura Univer-
sitária (FG-6), desta Universidade,
em substituição ao servidor Edson
Reis. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
22/06/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 22/06/2010.

Portaria R nº. 556, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 30/06/2010 da
função de chefe de Setor da EDUFU
– Editora da UFU (FG-6), desta
Universidade, o servidor Helton Luiz
de Oliveira. Revoga-se a Portaria R
nº. 273/10. Esta portaria entra em
vigor a partir de 30/06/2010.

Portaria R nº. 557, de 29/06/2010
Designa a servidora Maria Amália
Rocha para exercer a função de
chefe do Setor de Editora e Livrarias
da UFU (FG-6), desta Universidade,
em substituição ao servidor Helton
Luiz de Oliveira. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 01/07/2010. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/07/2010.

Portaria R nº. 558, de 29/06/2010
Designa o servidor Roberson Bertone
de Jesus para exercer a função de
chefe do Setor de Apoio Adminis-
trativo da Faculdade de Direito (FG-
6), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 14/06/2010. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
a partir de 14/06/2010.

Portaria R nº. 559, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 30/06/2010 da
função de chefe do Setor de
Qualificação e Aperfeiçoamento de

Pessoal da Pró-reitoria de Recursos
Humanos (FG-6), desta Universidade,
a servidora Marilda Magna Siqueira
Azevedo. Revoga-se a Portaria R nº.
338/97. Esta portaria entra em vigor
a partir de 30/06/2010.

Portaria R nº. 560, de 29/06/2010
Designa a servidora Marilda Magna
Siqueira Azevedo para exercer a
função de gerente da Divisão de
Capacitação de Pessoal da Pró-
reitoria de Recursos Humanos (FG-
4), desta Universidade. A servidora
ora designada responderá pela
função a partir de 01/07/2010. Es-
ta portaria entra em vigor a partir de
01/07/2010.

Portaria R nº. 561, de 29/06/2010
Designa a servidora Sangelita
Miranda Franco Mariano para exercer
a função de chefe do Setor de
Qualificação e Aperfeiçoamento de
Pessoal da Pró-reitoria de Recursos
Humanos (FG-6), desta Universidade,
em substituição a servidora Marilda
Magna Siqueira Azevedo. A servidora
ora designada responderá pela
função a partir de 01/07/2010. Esta
portaria entra em vigor a partir de 01/
07/2010.

Portaria R nº. 567, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 29/06/2010 da
função de encarregada de turno da
Diretoria Clínica do Hospital de
Clínicas (FG-9), desta Universidade,
a servidora Maris Sueli Souza Silva.
Revoga-se a Portaria R nº. 432/86.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 568, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 29/06/2010 da
função de encarregada de turno da
Diretoria Geral do Hospital de Clínicas
(FG-9), desta Universidade, a
servidora Luci Mazer. Revoga-se a
Portaria R nº. 432/86. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 569, de 29/06/2010
Dispensa a partir de 29/06/2010 da
função de chefe do Setor de Repro-
grafia da Prefeitura Universitária (FG-
6), desta Universidade, o servidor

Mauricio Suzigan. Revoga-se a Por-
taria R nº. 646/05. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria R nº. 572, de 30/06/2010
Designa o professor Lúcio Borges de
Araújo como substituto do coor-
denador do Curso de Bacharelado em
Estatística da Faculdade de Mate-
mática, desta Universidade, em caso
de afastamento, ausências e impedi-
mentos do coordenador do referido
Curso. Revoga-se a Portaria R nº.
1547/09, de 14/12/2009, que nomeou
naquela data, para a substituição
citada acima, o professor Janser
Moura Pereira. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroa-
tivos a 01/06/2010.

Portaria R nº. 573, de 30/06/2010
Designa o professor Janser Moura
Pereira como substituto do diretor da
Faculdade de Matemática, desta
Universidade, em caso de afasta-
mento, ausências e impedimentos do
diretor daquela Unidade Acadêmica.
Revoga-se a Portaria R nº. 329/08,
de 20/05/2008, que nomeou naquela
data, para a substituição citada acima,
o professor Weber Flávio Pereira.
Esta portaria entra em vigor nesta da-
ta, com efeitos retroativos a de 2010.

Portaria R n°. 607, de 06/07/2010
Aplica a penalidade de suspensão,
por quinze dias, ao servidor Márcio
Alexandre da Silva Pinto, ocupante
do cargo de professor da carreira do
magistério superior desta Universi-
dade, lotado na Faculdade de Direito
“Professor Jacy de Assis”, pelas
infrações disciplinares apuradas no
Processo Administrativo Disciplinar
n°. 23117.008062/2009-02, conforme
consta do relatório da Comissão
Externa de Processo Administrativo
Disciplinar e do julgamento proferido.
Determinar o registro do presente ato
nos assentamentos individuais do
referido servidor. Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 609, de 07/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, correspon-
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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), ao (a) servidor (a) José
Roberto Tozoni. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 08/03/2010,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 610, de 07/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente
sobre o vencimento do cargo efetivo
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270,
de 17/12/1991), ao (a) servidor (a)
Luciana Karen Calábria. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
04/06/2010, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 611, de 07/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Alessandra Maia Castro Prado. Essa
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 15/04/2010, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R n.º 612, de 07/07/2010
Adverte Emerson Luis de Oliveira,
vigilante, lotado e em exercício na
PREFE – Divisão de Vigilância, por
ter faltado ao dever de lealdade para
com a instituição que serve e por
deixar de observar as normas legais
e regulamentares, enquanto servidor
integrante da Administração Pública.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Portaria R nº. 613, de 09/07/2010
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/1990 e o Pro-
grama de Capacitação dos Servi-
dores Técnicos Administrativos, o

afastamento integral pelo prazo de 48
meses, no período de 03/08/2010 a
02/08/2014, da servidora, Lúcia
Helena Moraes Vilela, Médica para
cursar Pós-graduação, em nível de
Doutorado, na área de Saúde Mental,
na Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto – Ribeirão Preto – SP
– Brasil. Esta Portaria entra em vigor
em 03/08/2010.

Portaria R nº. 614, de 09/07/2010
Designa os servidores Paulo Fer-
nandes de Bessa; Alessandro Miro
Degani e João Batista Borges para,
sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Sindi-
cância, com sede em Uberlândia-MG,
incumbida de apurar no prazo de 30
(trinta) dias as possíveis irregulari-
dades referentes aos atos e fatos que
constam dos processos adminis-
trativos n°. 23117.003501/2008-00,
bem como as demais infrações cone-
xas que emergirem no decorrer dos
trabalhos. Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 645, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao(s) servidor (es)
Antônio José Costa, Elício Lázaro
Silva, Ivanidio Alves Simões e
Joaquim Silva. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 28/12/2009,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 646, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Flaviana Pereira Oliveira. Essa
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 16/04/2010, revogando-se

as disposições em contrário.

Portaria R nº. 647, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Clemide Clara Sousa. Essa portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
22/03/2010, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 648, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
abaixo relacionado Kleber Gontijo
Deus. Essa portaria entra em vigor
na data de sua publicação no Boletim
de Pessoal, com efeitos financeiros
a partir de 10/02/2010, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 649, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a) Paulo
Ricardo Rabello Macedo Costa. Essa
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 16/12/2009, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 650, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Gesmar Rodrigues Silva Segundo.
Essa portaria entra em vigor na data
de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 19/03/2010, revogando-se
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as disposições em contrário.

Portaria R nº. 651, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Patrícia Fátima Tavares Souza. Essa
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 11/03/2010, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 652, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Fernando Faria Lima. Essa portaria
entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de
15/01/2010, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 653, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Cleide Fátima Carvalho Silva. Essa
portaria entra em vigor na data de
sua publicação no Boletim de

Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 05/03/2010, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 654, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a)
Rejane Maria Dias Abreu Gonçalves.
Essa portaria entra em vigor na data
de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 05/02/2010, revogando-se
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 655, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao (a) servidor (a) José
Nilson Silva. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 04/02/2010,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 656, de 12/07/2010
Concede o Adicional de Insalubridade
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), ao(s) servidor (es)
Renato Simões Cordeiro e Daniele

Lisboa Ribeiro. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 29/03/2010,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria R nº. 657 de 12/07/2010
Prorroga o afastamento concedido a
professora Aldeci Cacique Calixto da
Faculdade de Educação da UFU –
FACED, processo 23117.009232/
2009-68, parcial, sem bolsa, para o
período de 01/03/2010 a 08/08/2010,
para continuação dos estudos de
Doutoramento, na Universidade
Federal de Uberlândia – UFU, na
cidade Uberlândia, no Estado de
Minas Gerais, Brasil, conforme MI
280/2010 – FACED. Esta Portaria
entra em vigor na data mencionada
no artigo 1º retro, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 658 de 12/07/2010
Prorroga o afastamento concedido a pro-
fessora Aldeci Cacique Calixto da Fa-
culdade de Educação da UFU – FACED,
processo 23117.009232/2009-68,
alterando de “parcial sem bolsa”,
para “integral sem bolsa”, a partir de
09/08/2010 a 08/08/2011, para
continuação dos estudos de Dou-
toramento, na Universidade Federal
de Uberlândia – UFU, na cidade
Uberlândia, no Estado de Minas
Gerais, Brasil, conforme MI 280/2010
– FACED. Esta Portaria entra em
09/08/2010, revogadas as disposi-
ções em contrário.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria/Proreh nº. 1286, de 09/07/2010
Concede licença-prêmio por assi-
duidade à servidora Maria do Rosario
Gomes, de 28/06/2010 a 25/09/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/10/1984 a 30/09/1989. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1296, de 14/07/2010
Concede licença-prêmio por assi-
duidade ao servidor José Martins Ber-

nardes, de 19/07/2010 a 17/08/2010,
referente ao período aquisitivo de
01/07/1986 a 30/06/1991. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh nº. 1320, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) senhor (a) Waldemar Borges
Gomes, ocupante do cargo de ser-
vente de limpeza – A – 216, do Quadro
Permanente desta Universidade, com

fundamento no artigo 40, § 19 da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 24/06/2010, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1321, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Cláudio Enio Novaes,
ocupante do cargo de assistente em
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administração – D – 309, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 40, § 19 da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 21/09/2009, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1322, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Marly Aparecida
Santana Fernandes, ocupante do
cargo de auxiliar de laboratório – B –
115, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 40, § 19 da Emenda Constitu-
cional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
Portaria entra em vigor a partir de
28/11/2008, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1323, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Aderito Soares da
Mota, ocupante do cargo de pro-
fessor de 3º grau, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no artigo 40, § 19 da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 09/12/2009, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1324, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Maria de Lourdes
Xavier Oliveira, ocupante do cargo de
auxiliar em administração – C – 114,
do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no artigo
2º, § 5º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta Portaria
entra em vigor a partir de 17/05/2010,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1325, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Juarez Boaventura
Barbosa, ocupante do cargo de
assistente social – E – 115, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no artigo 40, § 19

da Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 16/06/2010, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1326, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Grezio Fernandes,
ocupante do cargo de técnico de
tecnologia da informação – D – 316,
do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no artigo
2º, § 5º9 da Emenda Constitucional
nº. 41/03, publicada no Diário Oficial
da União em 31/12/2003. Esta
Portaria entra em vigor a partir de
24/06/2010, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1327, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Cynara da Costa
Machado Silva, ocupante do cargo
de técnico em secretariado – D – 116,
do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no artigo
2º, § 5º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta Portaria
entra em vigor a partir de 25/06/2010,
revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh nº. 1328, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Claudia Guerreiro
Hugueney, ocupante do cargo de
técnico em assuntos educacionais,
do Quadro Permanente desta Uni-
versidade, com fundamento no artigo
2º, § 5º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta Portaria
entra em vigor a partir de 03/03/2010,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1329, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Ione Maria da Silva,
ocupante do cargo de telefonista – C
– 316, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 2º, § 5º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta

Portaria entra em vigor a partir de
07/06/2010, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1330, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Waldete Alves Souza,
ocupante do cargo de técnico em
enfermagem – D – 416, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 26/05/2010, revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1331, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Antonio de Almeida,
ocupante do cargo de professor de
3º Grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 2º, § 5º da Emenda Consti-
tucional n.º 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
Portaria entra em vigor a partir de
08/05/2010, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1332, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Américo Scotti, ocu-
pante do cargo de professor de 3º
Grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no
artigo 2º, § 5º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
Portaria entra em vigor a partir de
13/11/2009, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria/Proreh nº. 1333, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Maria do Rosário de
Almeida, ocupante do cargo de técni-
co de laboratório – D – 311, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 13/08/2008,
revogadas as disposições em contrário.
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Portaria/Proreh nº. 1334, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Julio Braz Cardoso,
ocupante do cargo de técnico em
radiologia – D – 216, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no artigo 2º, § 5º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta Portaria entra
em vigor a partir de 12/03/2009,
revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh nº. 1335, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Gleides Rodrigues
Oliveira, ocupante do cargo de
auxiliar de laboratório – B – 416, do
Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no artigo 2º,
§ 5º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta Portaria
entra em vigor a partir de 27/10/2009,
revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh nº. 1336, de 16/07/2010
Concede Abono de Permanência ao
(a) Senhor (a) Maria de Fátima
Caixeta, ocupante do cargo de técni-
co em reabilitação ou fisioterapia –
D – 416, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no artigo 2º, § 5º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta Portaria entra em vigor a partir
de 22/03/2008, revogadas as dispo-
sições em contrário.
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