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Art. 4º Compete ao Núcleo de Gestão de Contratos - NGC:
I - Elaborar e supervisionar a execução de contratos administrativos e seus

respectivos termos aditivos;
II - Cadastrar e publicar contratos administrativos no Módulo de Contratos do

Compras.gov.br;
III - Elaborar e controlar as atas de registro de preços para aquisição de

materiais e contratação de serviços de curta duração;
IV - Supervisionar a fiscalização de contratos e capacitar os respectivos

fiscais;
V - Formalizar processos de penalização às contratadas, relativos aos contratos

e registro de preços;
VII - Elaborar pareceres técnicos para aditivos contratuais de prazos,

repactuações, rescisões, bem como questões relacionadas à execução dos processos de
registro de preços, como adesões a atas, reajuste de preços registrados e outros;

Art. 5º Compete ao Núcleo de Execução Orçamentária - NEO:
I - Coordenar a execução orçamentária do IFAM/campus Coari;
II - Emitir relatórios gerenciais de acompanhamento do orçamento;
III - Acompanhar e cumprir as normas e instruções emanadas dos órgãos

centrais do sistema orçamentário;
IV - Analisar e executar os créditos orçamentários decorrentes de emendas,

portarias e convênios;
V - Proceder à reserva, após recebimento dos processos, de dotação

orçamentária das despesas com manutenção;
VI - Indicar os créditos orçamentários para atender o enquadramento das

despesas nos procedimentos licitatórios;
VII - Emitir Nota de Empenho, Reforços e Anulações conforme processos

previamente autorizados pelo (a) ordenador (a) de despesa do campus ou substituto
legalmente estabelecido;

VIII - Proceder ao controle dos limites de empenho conforme Decreto de
Programação Orçamentária;

IX - Controlar, após análise da execução, os saldos de empenho e emitir as
anulações necessários ou reforços para inscrição em restos a pagar;

Art. 6º Núcleo de Apoio ao Educando - NAE:
I - Promover políticas de assistência social aos discentes objetivando a

adaptabilidade do discente e seu melhor rendimento acadêmico;
II - Acompanhar e atender, em conjunto às seções competentes, discentes com

dificuldades no processo ensino-aprendizagem;
III - Estimular a participação dos pais e/ou responsáveis pelos discentes na vida

acadêmica dos mesmos;
IV - Planejar e executar as atividades de atendimento ao corpo discente,

viabilizando sua permanência e Êxito no campus Coari;
V - Zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar do Corpo Discente;
VI - Acompanhar o desenvolvimento dos programas de assistência social;
VII - Auxiliar o Núcleo de Acompanhamento às Pessoas com Necessidades

Específicas (NAPNE) no processo de inclusão social destes discentes;
VIII - Dar suporte as organizações estudantis e de pais em matérias relacionadas

às políticas sociais e ao exercício dos direitos políticos e sociais da comunidade
acadêmica;

IX - Orientar e controlar a limpeza e conservação dos ambientes em sua
respectiva área;

X - Fornecer relatórios de atividades à sua Chefia Imediata sempre que
solicitado, bem como elaborar relatório anual de gestão do setor;

XI - Solicitar a aquisição de materiais necessários ao serviço e providenciar as
condições exigidas para sua realização;

XII - Zelar pela correta utilização dos materiais de consumo, equipamentos e
instalações;

XIII - Manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, normas e
regulamentos da sua área de atuação;

XIV - Elaborar normas complementares internas ao presente núcleo;
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
Art. 8º À DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP, para as providências que

se fizerem necessárias.

MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIA Nº 2.792, DE 28 DE JULHO DE 2022

A Reitora da Universidade Federal de Goiás, tendo em vista o que consta na
Portaria nº 450/MP, de 06/11/2002, no Decreto nº 9.739 de 28/03/2019, resolve:

Prorrogar, por dois anos, o prazo de validade do concurso público para
Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de Dedicação
Exclusiva, área: Pedagogia, realizado pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação,
objeto do Edital nº 24, publicado no D.O.U. de 10/12/2019, homologado através do Edital
nº 60, publicado no D.O.U. de 16/09/2020, seção 3, página 58.( Processo nº
23070.041999/2019-37)

ANGELITA PEREIRA DE LIMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 894/DDP, DE 26 DE JULHO DE 2022

A Diretora em exercício do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da
Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que
consta no processo nº 23080.019921/2021-31 resolve:

Prorrogar por 12 meses, a partir de 04 de agosto de 2022, o prazo de validade
do Processo Seletivo Simplificado de Profissionais Técnicos Especializados em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) do Colégio de Aplicação - CA/CED, objeto do Edital n°
61/2021/DDP, de 09 de junho de 2021, e homologado pela Portaria n° 535/2021/DDP,
publicada no Diário Oficial da União de 04 de agosto de 2021.

LAÍS SILVEIRA SANTOS

Ministério da Infraestrutura

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

PORTARIA Nº 8.684, DE 26 DE JULHO DE 2022

O SUPERINTENDENTE DE AERONAVEGABILIDADE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 35, inciso VI, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14
de junho de 2016, e considerando o que consta do processo nº 00066.005043/2022-31,
resolve:

Art. 1º Tornar pública a emissão da Diretriz de Aeronavegabilidade - DA N°
2022-07-01- EMBRAER / 39-1499, aplicável aos aviões Embraer modelos ERJ 190-300 e ERJ
190-400, emitida em 8 de julho de 2022 e efetivada em 11 de julho de 2022.

Parágrafo único. O inteiro teor da Diretriz de Aeronavegabilidade encontra-se
disponível no sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço:
h t t p s : / / s i s t e m a s . a n a c . g o v . b r / c e r t i f i c a c a o / DA / DA _ D e t a i l . a s p ? E m d = 1 499.

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

ROBERTO JOSÉ SILVEIRA HONORATO

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria nº 1.395/SAR de 24 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da
União de 28 de abril de 2017, Seção 1, página 145, onde se lê:

"Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.",
leia-se:
"Art. 2° Fica revogada a Circular de Informação (CI) nº 21-020, intitulada

"execução de ensaios em vôo para avaliação de desempenho de equipamentos de
comunicação em VHF (VHF-COMM) instalados em aeronaves certificadas segundo o RBAC
/ 14 CFR Part 23", de 22 de fevereiro de 2008.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação."

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL

PORTARIA Nº 8.618, DE 19 DE JULHO DE 2022

O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso III, da Portaria nº 6.880, de 30 de dezembro de
2021, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e na
Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria nº 3.352/SIA, de 30 de outubro de
2018, e considerando o que consta do processo nº 00065.026713/2022-62, resolve:

Art. 1º Inscrever o Heliponto privado abaixo no cadastro com as seguintes
características:

I - denominação: Jequiá da Praia;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: AL0048;
III - município (UF): Jequiá da Praia (AL);
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 10° 01' 39''

S / 036° 01' 15'' W.
Art. 2º A inscrição no cadastro tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da

ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º O interessado pelo aeródromo deve garantir que as informações

prestadas a respeito das características da infraestrutura correspondam à situação do
aeródromo, a fim de manter sua inscrição cadastral atualizada na ANAC.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO LOPES MAGALHÃES

PORTARIA Nº 8.620, DE 19 DE JULHO DE 2022

O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso III da Portaria nº 6.880, de 30 de dezembro de
2021, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e na
Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria nº 3.352/SIA, de 30 de outubro de
2018, e considerando o que consta do processo nº 00065.022267/2022-17, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição do Aeródromo privado abaixo no cadastro de
aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Terra Alta;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: PA0075;
III - município (UF): Portel (PA);
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 02° 51' 33''

S / 050° 59' 20'' W.
Art. 2º A renovação da Inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da

ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º O interessado pelo aeródromo deve garantir que as informações

prestadas a respeito das características da infraestrutura correspondam à situação do
aeródromo, a fim de manter sua inscrição cadastral atualizada na ANAC.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2428/SIA de 12 de setembro de 2016,
publicada no Diário Oficial da União de 13 de setembro de 2016, Seção 1, Página 113.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO LOPES MAGALHÃES

PORTARIA Nº 8.626, DE 19 DE JULHO DE 2022

O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso III da Portaria nº 6.880, de 30 de dezembro
de 2021, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e
na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria nº 3.352/SIA, de 30 de
outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00065.026929/2022-28,
resolve:

Art. 1º Inscrever o Heliponto privado abaixo no cadastro com as seguintes
características:

I - denominação: Kiaroa Marine;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: BA0408;
III - município (UF): Maraú (BA);
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 13° 57'

32'' S / 038° 58' 15'' W.
Art. 2º A inscrição no cadastro tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio

da ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º O interessado pelo aeródromo deve garantir que as informações

prestadas a respeito das características da infraestrutura correspondam à situação do
aeródromo, a fim de manter sua inscrição cadastral atualizada na ANAC.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO LOPES MAGALHÃES
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