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Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 81 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 262/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
406/2013, DOU de 06.11.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Úrsula Maria Pessoa Pinheiro, em regime de 30
(trinta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de Fisioterapeuta, Classe E, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de redistribuição do Ministério da Educação para Universidade Federal do
Ceará, Portaria n o- 155/2013/MEC , DOU de 01.03.2013, código
981936 (Processo n o- P22892/13-91).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 82 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 263/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
383/2013, DOU de 23.10.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Yuri Magalhães do Carmo, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Sistemas,
Classe D, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de redistribuição do
Ministério da Educação para Universidade Federal do Ceará, Portaria
n o- 328/2013/MEC, DOU de 18.04.2013, código 311812 (Processo n oP22704/13-80).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 83 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 352/2013,
DOU de 23.12.2011, cujo resultado foi homologado pelo Edital
196/2012, DOU de 11.05.2012, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Carlos Ernesto Bond, em regime de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de Assistente em
Administração, Classe D, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de
falecimento de Francisco Miranda Filho, Portaria n o- 1462/2013/MEC,
DOU de 08.05.2013, código 224285 (Processo n o- P24660/13-87).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 84 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 262/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
409/2013, DOU de 06.11.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Francimayre de Sousa Sabóia, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de Produtor Cultural, Classe E, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de
aposentadoria de Maria de Fátima Oliveira Mendes, Portaria n o3.001/2013/MEC, DOU de 26.08.2013, código 225104 (Processo n oP24853/13-19).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 85 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 263/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
381/2013, DOU de 23.10.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Diego Guilherme de Souza Moraes, em regime
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de
Técnico de Tecnologia da Informação/Segurança da Informação,
Classe D, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de redistribuição do
Ministério da Educação para Universidade Federal do Ceará, Portaria
n o- 328/2013/MEC , DOU de 18.04.2013, código 311704 (Processo n oP22703/13-17).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de 30
(trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 86 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 262/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
414/2013, DOU de 06.11.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Michelly Linhares de Moares, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de Secretário Executivo, Classe E, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente
de redistribuição do Ministério da Educação para Universidade Federal do Ceará, Portaria n o- 327/2013/MEC, DOU de 18.04.2013,
código 985317 (Processo n o- P22902/13-43).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
N o- 87 - Art. 1 o- - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas, objeto do Edital 262/2013,
DOU de 17.07.2013, cujo resultado foi homologado pelo Edital
410/2013, DOU de 06.11.2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Elana Flávia de Sousa Rodrigues, em regime de
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, para exercer o cargo de
Secretário Executivo, Classe E, Padrão/Nível 101, em vaga decorrente de redistribuição do Ministério da Educação para Universidade
Federal do Ceará, Portaria n o- 327/2013/MEC, DOU de 18.04.2013,
código 985321 (Processo n o- P22898/13-78).
Art. 2 o- - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1 o- , da Lei 8.112/90.
NÉLIDA ASTEZIA CASTRO CERVANTES
Em exercício

RETIFICAÇÃO
Na Portaria n o- 07, de 02.01.2014, do Pró-Reitor de Gestão de
Pessoas, publicada no DOU de 03.01.2014, Seção II, página 15, que
trata de concessão de pensão vitalícia, onde se lê: "a FRANCISCA
LEITÃO DE ANDRADE, viúva de Leiria de Andrade Junior, Mat.
SIAPE - 0289183", leia-se: "a NADIR MARTINS VIANA, viúva de
Inocêncio Ferreira Viana, Mat. SIAPE - 0288919"; onde se lê: "Professor do Magistério Superior, Classe 6, Nível 604, em regime de
dedicação exclusiva, acrescidos de 38% (trinta e oito por cento) de
gratificação adicional por tempo de serviço e demais vantagens e
gratificações do instituidor, a partir de 24.10.2013", leia-se: "Assistente em Administração, Nível de Classificação "D", Nível de
Capacitação I, Padrão de Vencimento 14, em regime de 40 horas
semanais, acrescidos de 27% (vinte e sete por cento) de gratificação
adicional por tempo de serviço e demais vantagens e gratificações do
instituidor, a partir de 08.11.2013"

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PORTARIA N o- 50.827, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
Processo de n o- 23069.085097/2013-36, resolve:
Declarar vago, nos termos do inciso VIII, do artigo 33 da Lei
n o- 8.112/90, o cargo de Professor do Magistério Superior - Adjunto,
ocupada pela servidora TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS
SOUZA, matrícula SIAPE n o- 1562558, código de vaga 916945, a
partir de 27.11.2013, por ter sido empossada no cargo de Professor do
Magistério Superior - Adjunto, na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro, ressalvando o que preceitua o parágrafo 2 o- do artigo
20 da referida Lei.
ROBERTO DE SOUZA SALLES

Nº 4, terça-feira, 7 de janeiro de 2014
VALERIA LANEUVILLE TEIXEIRA, Professor Associado,
de 14 a 24 de março de 2014, para cumprir programa de intercâmbio
acadêmico-científico, na Colômbia, com ônus limitado, inciso V,
art.1 o- do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.043926/2013-23)
Cancelamento
Tornar sem efeito a autorização de afastamento do País publicada no DOU de 20/06/2013, pág. 23, Seção 2, a partir de
02/12/02013, referente à Professora Dayse Mary da Silva Correia.
ROBERTO DE SOUZA SALLES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PORTARIA N o- 20, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no exercício da Reitoria,
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao Decreto n o7.485 de 18 de maio de 2011, publicado no DOU de 19 de maio de
2011 e Portaria Interministerial n o- 461 de 20 de novembro de 2013,
publicada no DOU de 21 de novembro de 2013, resolve:
Art. 1 o- NOMEAR, em caráter efetivo, com fundamento no
art. 9 o- , inciso I, da Lei 8.112, de 11/12/1990, MÁRCIO MORAES
RUTKOSKI, aprovado e classificado em 2 o- lugar no Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira do Magistério Superior,
conforme Edital N o- 298/UFFS/2013, para o cargo de Professor de
Magistério Superior, Classe A, Código Siape n o- 705001, ÁREA DE
CONHECIMENTO: ECONOMIA INTERNACIONAL E HISTÓRIA
ECONÔMICA, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, Dedicação Exclusiva, para ter exercício no Campus Laranjeiras do Sul,
no código de vaga n o- 926995.
Art. 2 o- A posse do nomeado ocorrerá no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, conforme parágrafo 1 o- do artigo 13, da Lei 8.112/90.
ANTÔNIO INÁCIO ANDRIOLI

o-

PORTARIA N 50.828, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
Processo de n o- 23069.031986/2013-01, resolve:
Exonerar, a pedido, a servidora MONICA QUEIROZ DE
FREITAS, do cargo de Médico Veterinário, matrícula SIAPE n o310512, código de vaga 238364, do Quadro Permanente desta Universidade, a partir de 26.11.2013, nos termos do Art. 34 da Lei n o8.112 de 11.12.90.
ROBERTO DE SOUZA SALLES
PORTARIA N o- 50.844, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n o- 23069.054420/2011-88; em cumprimento da Decisão
proferida nos autos do Processo Judicial n o- 014556044.2013.4.02.5102 (2013.51.02.145560-4) pelo MM. Juízo da 1ª Vara
Federal de Niterói, resolve:
Revogar os efeitos da Portaria n o- 50.500, de 28/10/2013,
publicada no D.O.U. do dia 30/10/2013, no sentido de restabelecer a
pensão concedida ao Autor Paulo de Alvarenga Cordeiro Terra, através da Portaria n o- 46.024, de 05/12/2011, na qualidade de menor sob
guarda do ex-servidor Francisco Alvarenga Cordeiro, matrícula SIAPE n o- 311070, a partir da interrupção do beneficio, conforme determina a ordem judicial.
ROBERTO DE SOUZA SALLES
DESPACHOS DO REITOR
Em 6 de janeiro de 2014
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso da
competência subdelegada pela Portaria MEC 404, de 23 de abril de
2009, AUTORIZA O AFASTAMENTO DO PAÍS dos seguintes servidores:
CEZAR AVILA MIGLIORIN, Professor Adjunto, de 18 de
janeiro a 20 de fevereiro de 2014, para cumprir programa de intercâmbio acadêmico-científico, na França, com ônus UFF/DRI/PROGRAD (passagens), conforme autorização do Ministro da Educação
n° 20131023.1705; inciso IV, artigo 1 o- , do Decreto 1.387/95 (Proc.
23069.024414/2013-68)
MARIA CLAUDIA ALMEIDA ISSA, Professor Adjunto, de
19 a 27 de março de 2014, para apresentar trabalho no "72nd Annual
Meeting", nos Estados Unidos da América, com ônus limitado; § 1 o- ,
art.1 o- do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.032073/2013-02)
MARIA HELENA COSENDEY DE AQUINO, Professor
Associado, de 08 de março a 04 de abril de 2014, para cumprir
programa de intercâmbio acadêmico, na França, com ônus limitado,
inciso V, art.1 o- do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.032077/2013-82)
MIRIAN ARAÚJO CARLOS CRAPEZ, Professor Associado, de 14 a 24 de março de 2014, para cumprir programa de intercâmbio acadêmico-científico, na Colômbia, com ônus limitado,
inciso V, art.1 o- do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.043927/2013-78)
PAULO RANGEL RIOS, Professor Titular, de 02 a 15 de
fevereiro de 2014, para cumprir programa de intercâmbio acadêmicocientífico, na Alemanha, com ônus CNPq; inciso V, art. 1 o- , do
Decreto 1.387/95 (Proc.23069.073496/2013-74)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
disposto no art. 46, do Regimento Geral, da competência subdelegada
pela Portaria Normativa n o- 21, publicada no D.O.U. de 02/05/2007 e
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Disciplinar
n o- 23070.000170/2003-73, resolve:
N o- 6.606 - Aplicar ao servidor Euripedes Oscar Campos, Matrícula n o0299184/SIAPE, Motorista, Nível de Classificação C, Classe de
Capacitação I, Padrão 12, lotado na Divisão de Transportes, a penalidade de demissão prevista no art. 132, inciso II, art. 138 caput,
combinado com o art. 140, inciso II, da Lei n o- 8.112/90, por abandono intencional de suas funções.
O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, resolve:
N o- 6.609 - Rescindir, a pedido, o contrato de Taciana Novo Kudo,
Matrícula n o- 2022339/SIAPE, Professor Substituto, lotada no Instituto
de Informática, tornando a medida efetiva a contar de 20/12/2013.
(Processo n o- 23070.027939/2013-16)
N o- 6.610 - Exonerar, a pedido, Jair Rocha do Prado, Matrícula n o1568421/SIAPE, Professor Assistente, Nível 1, em regime de trabalho
de Dedicação Exclusiva, lotado no Campus Catalão, nos termos do
art. 34, da Lei n o- 8.112/90, tornando a medida efetiva a contar de
12/12/2013. (Processo n o- 23070.027763/2013-01)
N o- 6.611 - Declarar, nos termos do art. 33, inciso VIII da Lei n o8.112/90, a vacância do Cargo de Técnico de Laboratório-Área, Nível
de Classificação D, Classe de Capacitação II, Padrão 3, ocupado por
Héria de Freitas Teles, Matrícula n o- 2578531/SIAPE, lotada na Escola
de Agronomia, a contar de 19/12/2013, por posse em outro cargo
inacumulável. (Processo n o- 23070.026642/2013-33)
N o- 6.616 - Conceder pensão vitalícia, a Maria Alves da Silva, portadora do CPF n o- 158.563.481-68, viúva do ex-servidor Alcides Pereira Dias, Matrícula n o- 0301020/SIAPE, Bombeiro Hidráulico, aposentado, falecido em 24/10/2013, conforme Certidão de Óbito n o003108, fl. 056, do Livro C-011, do Registro Civil e 3 o- Tabelionato
de Notas, Município e Comarca de Goianira/Goiás, nos termos do art.
217, inciso I, alínea "a", da Lei n o- 8.112/90, de 11/12/90, e art. 40, §
7 o- , inciso I, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional n o41, de 19/12/2003, c/c o art. 2 o- , inciso I, da Lei n o- 10.887, de
18/06/2004. (Processo n o- 23070.024526/2013-80)
O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
disposto no art. 46 do Regimento Geral, tendo em vista o disposto no
Mandado de Injunção n o- 880- 9, STF-DJe n o- 145/2009, de 03 de
agosto de 2009, publicado em 04.08.2009, nas Orientações Normativas SRH/MPOG n o- s 07/2007 e 06/2010, publicadas no D.O.U. de
21/11/2007 e de 22/06/2010, respectivamente e o que consta do Processo n o- 23070.007155/2013-71, resolve:
N o- 6.617 - Alterar os termos da Portaria n o- 3253/2013, publicada no
D.O.U. de 28/06/2013, que aposentou com proventos proporcionais à
razão de 19/30 (dezenove, trinta avos), no cargo de Professor Ad-
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