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PORTARIAS DA REITORIA 

 

 

 

 

PORTARIA R Nº 593, de 14/06/2016 

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 Siape 
1 Fernanda Godoi Melo 2759837 

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 22/03/2016, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PORTARIA R Nº 605, de 17/06/2016 

Dar nova redação ao Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução no. 01 da Comissão de Ética Pública da Universidade 

Federal de Uberlândia, divulgada pela Portaria R nº 295/2014, da seguinte forma: “Art. 4º...............  Parágrafo 

único.Na ausência de membros titulares, qualquer um dos suplentes nomeados deverá assumir as funções de 

acordo com as necessidades da Comissão.” Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

PORTARIA R Nº 625, de 21/06/2016 

PRORROGAR a portaria nº 489 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo de Sindicância, 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 Sindicante nº 23117.003318/2016-14, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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PORTARIA R Nº 626, de 21/06/2016 

PRORROGAR  a portaria nº 516 que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, Igor Campos de Andrade, matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  

para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo de Sindicância, 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 Sindicante nº 23117.004224/2016-54, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 629, de 23/06/2016 

Constituir uma Comissão com o propósito de analisar o pedido de revalidação do diploma de graduação estrangeiro 

obtido por Nelson Leonardo Vidaurre Navarrete na Universidad Nacional de Ingeniería – Lima/Peru. São nomeados 

membros desta Comissão os Professores: EDSON AGUSTINI, VICTOR GONZALO LÓPEZ NEUMANN e ALONSO 

SEPÚLVEDA CASTELLANOS, a fim de que, reunidos sob a presidência do primeiro, executem o disposto no artigo 

anterior. Parágrafo único.  A Comissão, ora nomeada, deverá realizar o trabalho no prazo de 30 dias, a contar desta 

data. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

PORTARIA R Nº 631, de 23/06/2016 

SUBSTITUIR o servidor ÍGOR CAMPOS DE ANDRADE, matrícula SIAPE nº 2865027, pelo servidor ADAILTON 

BORGES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 1035292, para compor, na condição de membro, a Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria R nº 366, de 18 de abril de 2016, publicada no Jornal 

de Portarias nº 388, de 22 de abril de 2016. PRORROGAR, de acordo com o artigo 152, parágrafo único, da Lei nº 

8.112/90, a portaria que designou os servidores ALESSANDRO MIRO DEGANI, matrícula SIAPE n° 1529468, 

ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE n° 1035292, e ALEXEY GERKMAN KIL, matrícula SIAPE nº 

1579136, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 

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

referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 23117.003167/2015-13, bem como as 

demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 632, de 24/06/2016 

RECONDUZIR, os servidores Fouad Degani Mikhail, matrícula SIAPE nº. 1290045; ALEXEY GERKMAN KIL, 

matrícula SIAPE nº. 1579136; e, Adailton Borges de Oliveira, matrícula SIAPE n°. 1035292; para, sob a presidência 

do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Uberlândia/MG, 

incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que 

constam do processo administrativo nº. 23117.004687/2014-54, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 633, de 24/06/2016 

RECONDUZIR, os servidores ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº. 1035292; ROSANA SUELI 

MOTTA JAFELICE, matrícula SIAPE nº. 0413477; e, ALEXEY GERKMAN KIL, matrícula SIAPE nº. 1579136; para, 

sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em 
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Uberlândia/MG, incumbida de apurar no prazo de 60 (sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes aos 

atos e fatos que constam do processo administrativo nº. 23117.005255/2015-41, bem como as demais infrações 

conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

PORTARIA R Nº 635, de 27/06/2016 

DESIGNAR os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE n°.0412293, Igor Campos de Andrade, 

matrícula SIAPE n°2865027 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468  para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem a Comissão de Processo de Sindicância, 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 Sindicante nº 

23117.004883/2016-91, 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 639, de 27/06/2016 

Designar a servidora Daniela de Melo Crosara, SIAPE 1670738, Docente da Faculdade de Direito, para a função de 

membro titular da Comissão de Ética da Universidade Federal de Uberlândia para um mandato de 03 (três) anos. 

Designar o servidor Lúcio Borges de Araújo, SIAPE 1670331, Docente da Faculdade de Matemática, para a função 

de suplente da Comissão de Ética da Universidade Federal de Uberlândia para um mandato de 03 (três) anos. Esta 

Portaria entra em vigor nesta data. 
 

PORTARIA R Nº 645, de 29/06/2016 

Retificar o Art. 1º. da portaria R nº. 476 de 18/05/2016, publicada no jornal de portarias edição 392 de 20 de Maio de 

2016, página 03; Onde se lê:  

Nº Nome do Servidor Siape 
1 Vanessa Faria Neves 1518982 

, LEIA-SE:   

Nº Nome do Servidor Siape 
1 Vanessa Faria Neves 2518982 

 Segue texto corrigido da portaria: 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 Siape 
1 Vanessa Faria Neves 2518982 

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 19/04/2016, revogando-se as disposições em contrário. 
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PORTARIAS DA PROGEP 

 

 

 

 

 

PORTARIA PROGEP N° 1213, de 25/05/2016 

Conceder progressão por mérito à servidora VIVIAN FIDÉLIS VITÓRIO, matrícula SIAPE 1943624, do padrão de 

vencimento 02 para o padrão de vencimento 03, em 07/05/2016. Esta portaria entra em vigor nesta data; com 

efeitos financeiros retroativos à data de concessão. 
 

PORTARIA PROGEP N° 1399, de 24/06/2016  

Tornar sem efeito a Portaria/PROGEP n° 1341, de 10/06/2016, publicada no Jornal de Portarias, edição n° 396, de 

17/06/2016. Esta portaria entra em vigor nesta data. 
 

PORTARIA/PROGEP N° 1433, de 28/06/2016 

Conceder horário especial, de 06 (seis) horas diárias de trabalho, ao servidor Juraci Alves Silva Neto, matrícula 

SIAPE n° 2228392, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração do quadro permanente desta Universidade. 

Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de agosto de 2016. 
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