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N° 1.066 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Gustavo dos Santos Amaral, como Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Área/Disciplina: Contabilidade Geral, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2014. (Processo nº
23070.025448/2013-31)

Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da aposentadoria de Geraldo Francisco do Amaral, conforme
Portaria nº 5186, publicada no D.O.U. de 02/01/2013, código
0693578. (Processo nº 23070.016499/2013-71)

ISSN 1677-7050

NHECIMENTO: QUÍMICA ANALÍTICA, em Regime de 40 (quarenta) horas semanais, Dedicação Exclusiva, para ter exercício no
Campus Realeza, em vaga decorrente da vacância por posse em cargo
inacumulável do cargo ocupado pelo servidor Rafael Stieler, Portaria
nº 114/GR/UFFS/2014 de 5 de fevereiro de 2014, publicada no DOU
de 6 de fevereiro de 2014, seção 2, página 28, no código de vaga:
895995.
Art. 2º A posse da nomeada ocorrerá no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, conforme parágrafo 1º do artigo 13, da Lei 8.112/90.
Nº 244 - Art. 1º NOMEAR, em caráter efetivo, com fundamento no
art. 9º, inciso I, da Lei 8.112, de 11/12/1990, ALINE CASSOL
DAGA, aprovada e classificada em 2º lugar no Concurso Público
para Provimento de Cargos da Carreira do Magistério Superior, conforme Edital Nº 298/UFFS/2013, para o cargo de Professor de Magistério Superior, Classe A, Código Siape nº 705001, ÁREA DE
CONHECIMENTO: ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, Dedicação Exclusiva, para ter
exercício no Campus Realeza, no código de vaga nº 927029.
Art. 2º A posse da nomeada ocorrerá no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, conforme parágrafo 1º do artigo 13, da Lei 8.112/90.
JAIME GIOLO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 46 do Regimento Geral,
tendo em vista a aprovação do Estatuto, conforme Portaria nº 9/SERES/MEC, publicada no D.O.U. de 24/01/2014, resolve:
N° 915 - Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.112/90,
com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, Maria Meire de Carvalho
Ferreira, Matrícula nº 1699390/SIAPE, Professor Adjunto, para exercer o cargo de Diretora da Regional Cidade de Goiás, CD-3, ficando
dispensada do cargo que atualmente ocupa, permanecendo o mandato
até 02/06/2017. (Processo nº 23070.000118/2014-13 e Memorando nº
170/GAB/UFG, de 21/02/2014)
N° 916 - Designar Juliano Avelar Moura, Matrícula nº 1718449/SIAPE, Professor Adjunto, para exercer o encargo de Vice-Diretor da
Regional Cidade de Goiás, ficando dispensado da função que atualmente ocupa, permanecendo o mandato até 02/06/2017. (Processo nº
23070.000118/2014-13 e Memorando nº 170/GAB/UFG, de
21/02/2013)
N° 917 - Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.112/90,
com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, Wagner Gouvea dos Santos,
Matrícula nº 1630483/SIAPE, Professor Adjunto, para exercer o cargo de Diretor da Regional Jataí, CD-3, ficando dispensado do cargo
que atualmente ocupa, permanecendo o mandato até 28/08/2015.
(Processo nº 23070.000118/2014-13 e Memorando nº 170/GAB/UFG,
de 21/02/2014)
N° 918 - Designar Alessandro Martins, Matrícula nº 1543398/SIAPE,
Professor Adjunto, para exercer o encargo de encargo de Vice-Diretor
da Regional Jataí, ficando dispensado da função que atualmente ocupa, permanecendo o mandato até 28/08/2015. (Processo nº
23070.000118/2014-13 e Memorando nº 170/GAB/UFG, de
21/02/2013)
MANOEL RODRIGUES CHAVES
PORTARIAS DE 10 DE MARÇO DE 2014
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, no exercício da
Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação Normativa nº
05/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/2009, resolve:
N° 1.063 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Ana Paula Purcina Baumann, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de
Matemática e Estatística, Área/Disciplina: Educação Matemática, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/07/2014. (Processo nº 23070.001468/201405)
N° 1.065 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Liliane Barros de Almeida, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Educação, Área/Disciplina: Políticas Educacionais, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2014. (Processo nº 23070.015601/2013-11)

N° 1.067 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Marcos Tulio Alves de Carvalho, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº
5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no
Instituto de Matemática e Estatística, Área/Disciplina: Estatística e
Matemática, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2014. (Processo nº
23070.027779/2013-13)
N° 1.068 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Luciana Barbosa de Freitas, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Educação, Área/Disciplina: Educação, Comunicação e Mídias,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2014. (Processo nº
23070.000082/2014-78)
N° 1.069 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Rafael Alves Guimarães, como Professor
Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar,
tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Campus Catalão,
Área/Disciplina: Enfermagem/Processos de Cuidar em Enfermagem,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2014. (Processo nº
23070.025659/2013-73)
N° 1.072 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Tiago Levergger Piccirilli, como Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de
Informática, Área/Disciplina: Ciência da Computação, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2014. (Processo nº 23070.027598/2013-89)
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, no exercício da
Reitoria, usando das atribuições que lhe confere o disposto no art. 46
do Regimento Geral, tendo em vista o disposto no art. 37, inciso II,
da Constituição Federal, no Decreto nº 7.485, publicado no D.O.U. de
19/05/2011, resolve:
N° 1.075 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Carolina Ferreira Souza, habilitada em Concurso Público, homologado através do Edital nº 034, publicado no
D.O.U. de 24/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga redistribuída para a UFG, conforme Portaria/MEC nº 1.181/12, publicada no D.O.U. de 20/09/2012, código 0859666. (Processo nº
23070.005914/2013-61)
N° 1.085 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Cheila Deisy Ferreira, habilitada em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 036, publicado no D.O.U.
de 24/02/2014, para provimento do cargo de Professor da Carreira de
Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da aposentadoria de Wilton Costa, conforme Portaria nº 1432, publicada no
D.O.U. de 28/03/2013, código 0230977. (Processo nº
23070.005916/2013-51)
N° 1.102 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Giordanne Guimarães Freitas, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 008, publicado no
D.O.U. de 21/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da aposentadoria de Irene Maria Fernandez Silva Tourinho,
conforme Portaria nº 5185, publicada no D.O.U. de 02/01/2013, código 0229950. (Processo nº 23070.016499/2013-71)
N° 1.103 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Hélio Ranes de Menezes Filho, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 008, publicado no
D.O.U. de 21/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
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N° 1.105 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Jonas Francisco Scopel, habilitado em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 008, publicado no D.O.U.
de 21/02/2014, para provimento do cargo de Professor da Carreira de
Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da contrapartida da redistribuição de Michelle Andrade, conforme Portaria/MEC nº 054, publicada no D.O.U. de 07/01/2013, código
0312568. (Processo nº 23070.016499/2013-71)
N° 1.108 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Elisangela Garcia Cabral, habilitada em Concurso Público, homologado através do Edital nº 008, publicado no
D.O.U. de 21/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da contrapartida da redistribuição de Teles Alexandre Aversi
Ferreira, conforme Portaria/MEC nº 065, publicada no D.O.U. de
17/01/2013, código 0919043. (Processo nº 23070.016499/2013-71)
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, no exercício da
Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação Normativa nº
05/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/2009, resolve:
N° 1.116 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Rafaela Pereira de Lima, como Professor
Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar,
tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Campus Catalão,
Área/Disciplina: Enfermagem/Processos de Cuidar em Enfermagem,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2014. (Processo nº
23070.025659/2013-73)
N° 1.117 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Márcia Sobral Costa, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Campus Jataí,
Área/Disciplina: Letras/Ensino de Libras, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2014. (Processo nº 23070.016047/2013-90)
N° 1.118 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Daiana Moraes de Lima, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Campus Jataí,
Área/Disciplina: Letras/Ensino de Libras, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2014. (Processo nº 23070.016047/2013-90)
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, no exercício da
Reitoria, usando das atribuições que lhe confere o disposto no art. 46
do Regimento Geral, tendo em vista o disposto no art. 37, inciso II,
da Constituição Federal, no Decreto nº 7.485, publicado no D.O.U. de
19/05/2011, resolve:
N° 1.120 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Antonio Nilson Zamunér Filho, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 037, publicado no
D.O.U. de 24/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de
Dedicação Exclusiva, com lotação no Campus Catalão, na vaga decorrente da vacância por posse em outro cargo inacumulável de Fernanda de Souza Monteiro, conforme Portaria nº 781, publicada no
D.O.U. de 05/03/2013, código 0858603. (Processo nº
23070.004211/2013-16)
N° 1.123 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Adriana Assis Carvalho, habilitada em Concurso Público, homologado através do Edital nº 035, publicado no
D.O.U. de 24/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com lotação no Campus Jataí, na vaga decorrente da vacância por posse em outro cargo inacumulável, conforme Portaria nº 1087, publicada no D.O.U. de 11/03/2013, código
0858681. (Processo nº 23070.016500/2013-68)
N° 1.127 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, Marcelo Ferraz de Paula, habilitado em Concurso Público, homologado através do Edital nº 009, publicado no
D.O.U. de 21/02/2014, para provimento do cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, em regime de
Dedicação Exclusiva, com lotação na Faculdade de Letras, na vaga
decorrente da vacância por posse em outro cargo inacumulável de
John Eloi Bezerra, conforme Portaria nº 606, publicada no D.O.U. de
13/02/2013, código 0872668. (Processo nº 23070.016496/2013-38)
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