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PORTARIAS DA REITORIA

PORTARIA R Nº. 805, de 26/08/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

JULIO CESAR COSTA

1830257

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 27/02/2014, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA R Nº. 806, de 26/08/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

JULIANA PEREIRA DA SILVA FAAQUIM

2939399

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 27/02/2014, revogando-se as disposições em contrário
PORTARIA R Nº. 807, de 26/08/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

FABIANA SANTOS GONÇALVES

2568784

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 25/03/2014, revogando-se as disposições em contrário.
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PORTARIA R Nº. 808, de 26/08/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

LÍVIA FÁVERO ZEOLA

1123466

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 15/04/2014, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA R Nº. 843, de 01/09/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

ROBINSON SABINO DA SILVA

1846461

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 16/01/2014, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 844, de 01/09/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

BARBARA DIAS REZENDE GONTIJO

2749781

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão, Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 04/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 845, de 01/09/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

CAMILA PEQUI NASCIMENTO

2145860

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 18/07/2014, revogando-se as disposições em contrário.
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PORTARIA R Nº. 846, de 01/09/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

THAIS REZENDE MENDES

2913257

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 28/05/2014, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 870, de 04/09/2014
Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, correspondente ao grau
Médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s).
Nº

Nome do Servidor

Matrícula Siape

1

CARLA FERREIRA DE LIMA

1574598

Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade
que deu origem a concessão. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 02/01/2014 a 31/07/2014, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA R Nº 976, de 06/10/2014
Conceder autorização para o pagamento de mais de quarenta diárias ao servidor José Magno Queiroz Luz, docente
do Instituto de Ciências Agrárias desta Instituição, a fim de viabilizar as missões de trabalho do referido docente.
Esta portaria entra em vigor nesta data com validade até o término do exercício de 2014.
PORTARIA R Nº 982, de 07/10/2014
Nomear o servidor Nilton Pereira Junior, matrícula SIAPE 2877663, docente da Faculdade de Medicina, como
representante da Universidade Federal de Uberlândia na mediação das relações desta instituição com a Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para efeito do que propõe o edital nº8/2014. Esta Portaria entra em
vigor nesta data e revogam-se disposições em contrário.
PORTARIA R Nº 983, de 07/10/2014
Alterar a Portaria R Nº 580 de 26 de maio de 2008, que passa a ter a seguinte redação: Nomear a Comissão de
Laudos Técnicos para concessão dos Adicionais de Irradiação Ionizante, Gratificação de Raios X, Insalubridade e
Periculosidade, composta pelos servidores Antônio Ariza Gonçalves Júnior (Presidente), Ana Maria Guirado
Rodrigues, Ildefonso Diniz Moura, João Gimenez Perez e Márcio Alves de Oliveira, como membros da Comissão
supracitada. Revoga-se a Portaria R Nº 580, de 26 de maio de 2004 em sua totalidade. Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
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PORTARIA R Nº 985, de 08/10/2014
DESIGNAR o servidor ALESSANDRO MIRO DEGANI, Assistente em Administração, inscrito na matrícula SIAPE
sob o nº 1529468, da Universidade Federal de Uberlândia, em substituição da servidora MARIA DE FÁTIMA
PRADO GAUTÉRIO, Professora do Magistério Superior, inscrita na matrícula SIAPE sob o nº 409202, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. DESIGNAR o servidor ALESSANDRO MIRO DEGANI, Assistente em
Administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº 1529468, da Universidade Federal de Uberlândia, como
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura.
PORTARIA R Nº 986, de 8/10/2014
Exonerar o Professor Alexandre Garrido da Silva da função de membro da supracitada Comissão. Nomear, em
substituição, o Professor Diego Nunes como membro da referida Comissão. Designar o Prof. Rubens Valtecides
o

Alves para a presidência da Comissão. Revoga-se, em parte, a Portaria R n 1.526, de 24 de setembro de 2013.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.
PORTARIA R Nº 987, de 8/10/2014
Conceder Licença Capacitação a servidora Simone Sousa, matrícula 412430, no período de 13/10/2014 a
10/01/2015, por 90 dias, referente ao período aquisitivo de 01/02/2005 a 31/01/2010, a fim de elaborar de trabalho
de conclusão de curso de Pós-Graduação, Gestão de Recursos Humanos, no Instituto Prominas, na modalidade a
distância. Esta portaria entra em vigor em 13/10/2014.
PORTARIA R Nº 989, de 09/10/2014
Delegar competência ao servidor José Luiz Korckievicz, matrícula SIAPE 0409505, ocupante do cargo de Diretor de
Administração de Materiais, para receber a escritura do terreno doado à Universidade Federal de Uberlândia
referente ao Edital de Chamada Pública nº 001/2013 junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Patos
de Minas, Minas Gerais. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
PORTARIA R Nº 1018, de 15/10/2014
DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, Márcia Borges Silveira,
matrícula SIAPE n°1434334 e joão Batista Borges SIAPE n° 0410683

para, sob a presidência do primeiro,

constituírem a Comissão de Sindicância punitiva, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de
30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo
nº23117. 009046/2014-96, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA R Nº 1019, de 15/10/2014
DESIGNAR, os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 1529468, João Batista Borges, matrícula
SIAPE nº. 0410683 e Alexey Gerkman Kil, matrícula SIAPE nº. 157913-6, matrícula SIAPE nº. 1035292, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Uberlândia
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– MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos
que constam do processo administrativo nº. 23117.009048/2014-85, bem como as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA R Nº 1021, de 15/10/2014
Considerando a Portaria R Nº 089 de 18 de janeiro de 2011 que autoriza o afastamento integral pelo prazo de 48
meses no período de 01/03/2011 a 28/02/2015 da servidora Débora Cristiane Gomes, médica, matrícula SIAPE
1123505, para cursar Pós-graduação, em nível de Doutorado, na área de Saúde da Criança e do Adolescente, na
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – SP - Brasil. Cancelar o período de 01/09/14 a 28/02/2015 da Portaria R
Nº 089/11. Esta Portaria entra em vigor nesta data com efeitos retroativos a 01/09/14.
PORTARIA R Nº. 1025, de 16/10/2014
PRORROGAR por mais sessenta (60) dias os efeitos da Portaria n° 794 de 19 de agosto de 2014, publicado no
JP/UFU, nº. 310, datada de 22 de agosto de 2014, com fundamento no artigo 145, parágrafo único, da Lei 8.112/90,
referente ao Processo Administrativo de nº 23117.001933/2007-97. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIAS DA PROREH

PORTARIA PROREH N° 1809, de 22/09/2014
Retificar em parte o Anexo I da Portaria PROREH n° 161, de 27/01/2014 que concedeu progressão por mérito aos
servidores constantes do mesmo. Onde lê-se Situação Atual – Padrão de Vencimento 05; leia-se Situação Atual –
Padrão de Vencimento 04 para o servidor Duílio Júlio Oliveira Santos, matrícula siape nº 1672449. Esta portaria
entra em vigor nesta data.
PORTARIA PROREH N° 1895, de 03/10/2014
Conceder progressão por mérito à servidora Elisa Helena Vilella, matrícula siape nº 2380712, do padrão de
vencimento 03 para o padrão de vencimento 04 em 01/08/2014. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros retroativos à data de concessão do mérito.
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PORTARIA PROREH N° 1898, de 06/10/2014
Conceder progressão por mérito à servidora Luciana de Oliveira Almeida, matrícula siape nº 1539015, do padrão de
vencimento 05 para o padrão de vencimento 06 em 02/07/2014. Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros retroativos à data de concessão do mérito.
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