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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 20 DE MAIO DE 2015

O Reitor da UFG, usando das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, na competência delegada pela Portaria nº
404 , publicada no D.O.U. de 24/04/2009, considerando o art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001 e em
cumprimento ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, resolve:

No- 2.140 - I - Autorizar a cessão do servidor Valterson Oliveira Da
Silva, Matrícula nº 0054485/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico
em Assuntos Educacionais, lotado no Hospital das Clínicas nos ter-
mos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990,
art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº
396/2014, para exercer o cargo de Chefe do Setor de Administração,
da Divisão Administrativa e Financeira, junto à Gerência Adminis-
trativa da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG com ônus para a origem
e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da pu-
blicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006388/2015-19)

No- 2.158 - I - Autorizar a cessão da servidora Marta Curado Carvalho
Franco Finotti, Matrícula nº 0300852, Professor Adjunto, nos termos
do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014,
para exercer o cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e
Inovação junto à Gerência de Ensino e Pesquisa da Ebserh/Hospital
das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem prejuízo dos di-
reitos e vantagens do cargo, a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006396/2015-65)

No- 2.159 - I - Autorizar a cessão do servidor Alexsandro Beserra
Bastos, Matrícula nº 1465455/SIAPE, Analista de Tecnologia da In-
formação, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei
nº 8.112/1990, art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e
Contrato nº 396/2014, para exercer o cargo em comissão de Chefe do
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação junto à
Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem
prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006411/2015-75)

No- 2.160 - I - Autorizar a cessão do servidor Eric Benchimol Ferreira,
Matrícula nº 0299534/SIAPE, Enfermeiro/Área, nos termos do art. 7º
da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º, inciso I
do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014, para
exercer o cargo em comissão de Chefe da Unidade WebSaúde, junto
a Gerência de Ensino e Pesquisa da Ebserh/Hospital das Clíni-
cas/UFG, com ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e
vantagens do cargo, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006409/2015-04)

PORTARIAS DE 25 DE MAIO DE 2015

O Reitor da UFG, usando das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, na competência delegada pela Portaria nº
404, publicada no D.O.U. de 24/04/2009, considerando o art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001 e em
cumprimento ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, resolve:

No- 2.212 - I - Autorizar a cessão do servidor Eulange De Sousa,
Matrícula nº 1210326/SIAPE, Assistente Social, lotada no Hospital
das Clínicas, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da
Lei nº 8.112/1990, art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001
e Contrato nº 396/2014, para exercer o cargo de Chefe do Setor de
Projetos Estratégicos em Saúde, junto à Gerência de Atenção à Saúde
da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem
prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006408/2015-51)

No- 2.216 - I - Autorizar a cessão do servidor Washington Luiz
Ferreira Rios, Matrícula nº 2433649/SIAPE, Professor Assistente, nos
termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990,
art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº
396/2014, para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Atenção a
Saúde da Mulher, da Divisão de Gestão do Cuidado, junto à Gerência
de Atenção à Saúde da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus
para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006387/2015-74)

No- 2.217 - I - Autorizar a cessão do servidor Sabrina Yura Da Silveira
Braga, Matrícula nº 1849817/SIAPE, Assistente de Administração,
lotada no Hospital das Clínicas, nos termos do art. 7º da Lei nº
12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º, inciso I do Decreto
nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014, para exercer o cargo
de Chefe da Unidade de Contratos, do Setor de Administração, da
Divisão Administrativa Financeira, junto à Gerência Administrativa
da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem
prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006390/2015-98)

No- 2.218 - I - Autorizar a cessão do servidor Ronaldo Alves Torres,
Matrícula nº 0299388/SIAPE, nos termos do art. 7º da Lei nº
12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º, inciso I do Decreto
nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014, para exercer o cargo
de Chefe do Setor de Infraestrutura Física, da Divisão de Logística e
Infraestrutura Hospital, junto à Gerência de Administrativa da Eb-
serh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem pre-
juízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006391/2015-32)

No- 2.221 - I - Autorizar a cessão do servidor Roberto Mendonca
Alves, Matrícula nº 1861111/SIAPE, Assistente de Administração,
nos termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº
8.112/1990, art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e
Contrato nº 396/2014, para exercer o cargo de Chefe da Unidade de
Compras, do Setor de Administração, da Divisão Administrativa Fi-
nanceira, junto à Gerência Administrativa da Ebserh/Hospital das
Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e
vantagens do cargo, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006392/2015-87)

No- 2.222 - I - Autorizar a cessão do servidor Nelio Barbosa Boc-
canera, Matrícula nº 1127571/SIAPE, Enfermeiro/Área, nos termos
do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014,
para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Apoio Corporativo
junto à Superintendência da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com
ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo,
a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006393/2015-21)

No- 2.225 - I - Autorizar a cessão do servidor Gustavo Aquino Jordão,
Matrícula nº 1924750/SIAPE, Assistente de Administração, nos ter-
mos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990,
art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº
396/2014, para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Licitação, do
Setor de Administração, da Divisão Administrativa Financeira, junto

à Gerência Administrativa da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com
ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo,
a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006404/2015-73)

No- 2.227 - I - Autorizar a cessão do servidor Flavio Henrique Costa
De Oliveira, Matrícula nº 1610061/SIAPE, Farmacêutico nos termos
do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014,
para exercer o cargo de Chefe do Setor de Farmácia Hospitalar junto
à Gerência de Atenção à Saúde da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG,
com ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do
cargo, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006407/2015-15)

No- 2.229 - I - Autorizar a cessão do servidor Melissa Ameloti Gomes
Avelino Ferri, Matrícula nº 1886783/SIAPE, Professor Adjunto, nos
termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990,
art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº
396/2014, para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Cabeça e
Pescoço, da Divisão de Gestão do Cuidado, junto à Gerência de
Atenção à Saúde da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus
para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006394/2015-76)

No- 2.232 - I - Autorizar a cessão do servidor Marcelo Soares Da
Silveira, Matrícula nº 1127005/SIAPE, Motorista, nos termos do art.
7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º, inciso
I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014, para
exercer o cargo de Chefe da Unidade de Apoio Operacional junto à
Gerência Administrativa da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com
ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo,
a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006397/2015-18)

No- 2.234 - I - Autorizar a cessão do servidor Marcela Maria Faria
Peres, Matrícula nº 1185599/SIAPE, Enfermeiro/Área, nos termos do
art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014,
para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Gerenciamento de
Atividades de Pós Graduação e Ensino Técnico junto à Gerência de
Ensino e Pesquisa da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus
para a origem e sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006398/2015-54)

No- 2.236 - I - Autorizar a cessão do servidor Lucia Ines De Araujo,
Matrícula nº 1127002/SIAPE, Auxiliar de Enfermagem, nos termos
do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990, art. 3º,
inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº 396/2014,
para exercer o cargo de Chefe da Unidade de Gerenciamento de
Atividades de Pós Graduação junto a Gerência de Ensino e Pesquisa
da Ebserh/Hospital das Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem
prejuízo dos direitos e vantagens do cargo, a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União.

II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Órgão
cessionário deverá providenciar imediatamente a apresentação do ser-
vidor ao seu órgão de origem.

III - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a frequência do
servidor a esta Universidade, até o 5º dia útil de cada mês. (Processo
nº 23070.006399/2015-07)

No- 2.238 - I - Autorizar a cessão do servidor Soraya Regina Coelho
Meira, Matrícula nº 1185617/SIAPE, Auxiliar de Enfermagem, nos
termos do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, art. 93 da Lei nº 8.112/1990,
art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001 e Contrato nº
396/2014, para exercer o cargo de Chefe do Setor de Regulação e
Avaliação em Saúde junto à Gerência de Atenção à Saúde da Eb-
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