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Conceder aposentadoria voluntária a ISRAEL BLAJBERG,
matrícula SIAPE nº 0304129, ocupante do cargo de Professor do
Magistério Superior, Classe Adjunto, Nível 06, do Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal, do Quadro de Pessoal Permanente
desta Universidade, com fundamento no artigo 3º, incisos I, II, III e
parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/05, código de vaga
0233955, com proventos integrais, cumulativamente com o adicional
por tempo de serviço no percentual de 30% (trinta por cento), com a
Retribuição por Titulação.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

PORTARIA No- 53.865, DE 4 DE MAIO DE 2015

O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINEN-
SE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Decreto nº 228 de 11
de outubro de 1991 e o que consta do Processo nº
23069.000345/2015-69, resolve:

Art.1º - Designar RITA DE CÁSSIA SILVEIRA DOS AN-
JOS, Matricula SIAPE nº 0363737, cedida da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, para exercer a função gratificada de Chefe da
Divisão de Capacitação e Qualificação da Coordenação de Pessoal
Técnico Administrativo, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Có-
digo FG-1.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário oficial da União.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

PORTARIA No- 53.874, DE 4 DE MAIO DE 2015

O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINEN-
SE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Decreto nº 228 de 11
de outubro de 1991 e o que consta do processo nº
23069.020234/2015-79, resolve:

I - Alterar as Funções Gratificadas das UORG's, abaixo re-
lacionadas, que integram a estrutura organizacional da SDC.

UORG Denominação da UORG Do Código Para o Códi-
go

001583 Biblioteca Central do Gragoa-
tá

FG-5 FG-3

001595 Laboratório de Conservação e
Restauração de Documentos

FG-3 FG-5

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário oficial da União.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

PORTARIA No- 53.875, DE 4 DE MAIO DE 2015

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo nº
23069.020234/2015-79, resolve:

Alterar na Portaria nº 24.153 de 14/01/97, publicada no
D.O.U. nº 16, seção 2, pág.547, de 23/01/97 e no Boletim de Serviço
nº 19, de 28/01/97.

EXCLUIR:
FG-3: Laboratório de Conservação e Restauração de Do-

cumentos, da Superintendência de Documentação.
FG-5:Biblioteca Central do Gragoatá, da Superintendência

de Documentação.
INCLUIR:
FG-3:Biblioteca Central do Gragoatá, da Superintendência

de Documentação.
FG-5: Laboratório de Conservação e Restauração de Do-

cumentos, da Superintendência de Documentação.

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

N° 1.884 - I - Autorizar a cessão da servidora Cacilda Pedrosa De
Oliveira, Matrícula nºs 2362017/SIAPE e 1362017/SIAPE, Professor
Adjunto e Médico/Área, respectivamente, 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 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 23070.005425/2015-71)

N° 1.887 - I - Autorizar a cessão do servidor Lucio Kenny Morais,
Matrícula nºs 5329080/SIAPE e Matrícula nº 4329080/SIAPE, Pro-
fessor Auxiliar e Médico/Área, respectivamente, 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 Divisão de Apoio Diagnóstico e Te-
rapêutico junto à Gerência de Atenção à Saúde 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 23070.005427/2015-61)

N° 1.889 - I - Autorizar a cessão da servidora Maria Conceição De
Castro Antonelli Monteiro De Queiroz, Matrícula nº 1127552/SIAPE,
Médico/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 Divisão
Médica 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 23070.005426/2015-16)

N° 1.890 - I - Autorizar a cessão da servidora Cláudia De Paula
Guimarães, Matrícula nº 1127503/SIAPE, Enfermeiro/Área 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 Divisão de Enfermagem
junto à Gerência de Atenção à Saúde da Ebserh/Hospital das Clí-
nicas/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 23070.005431/2015-29)

N° 1.892 - I - Autorizar a cessão da servidora Sonia Lucia De
Carvalho, Matrícula nº 1185245/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 Divisão de Pessoas 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 23070.005429/2015-50)

N° 1.895 - I - Autorizar a cessão da servidora Margareth Novais De
Andrade, Matrícula nº 1437050/SIAPE, Assistente Social,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 Ouvidora junto à Superintendência 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 23070.005432/2015-73)

O Reitor da UFG, 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° 1.899 - 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, Ricardo Borges Viana, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-
xiliar, 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 Edu-
cação Física, Área/Disciplina: Práticas Corporais Coletivas, Educação
Física e Promoção da Saúde, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2015.
(Processo nº 23070.024173/2014-07)

O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, resolve:

N° 1.903 - Rescindir, a pedido, o contrato de Michele Cunha Franco,
Matrícula nº 2105326/SIAPE, Professor Substituto, lotada na Facul-
dade de Ciências Sociais, tornando a medida efetiva a contar de
01/05/2015. (Processo nº 23070.005422/2015-38)

N° 1.909 - Rescindir, a pedido, o contrato de Laredo Rennan Pereira
Santos, Matrícula nº 2203756/SIAPE, Professor Substituto, lotado no
Instituto de Matemática e Estatística, tornando a medida efetiva a
contar de 13/04/2015. (Processo nº 23070.005916/2015-12)

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

PORTARIAS DE 7 DE MAIO DE 2015

O Reitor pro tempore da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana, designado pela Portaria nº 652/2013 do Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o inciso II do art. 1º do Decreto nº
91.800/1985; art. 95 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
Decreto nº 1.387/95, com alterações dadas pelos Decretos nº 2.349/99
e nº 3.025/99, resolve:

Nº 483 - Art. 1º Convalidar o afastamento do país, com ônus li-
mitado, do servidor YUNIER GARCIA BASABE, Professor do Ma-
gistério Superior, SIAPE 2220474, no período de 20 de abril a 08 de
maio de 2015, para participação em experimento de pesquisa, ICTP -
Elettra Useres Programme, no Centro Internacional de Teoria Física,

para Trieste, Itália.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação. (Processo: 23422.004941/2015-41).

Nº 484 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
do servidor BRUNO LOPEZ PETZOLDT, Professor do Magistério
Superior, SIAPE 2865760, no período de 02 a 29 de junho de 2015,
para participação no evento 11 Media Conference: Media Research
Forum/University of Applied Sciences Kiel, reuniões de trabalho e
pesquisa, bem como proferir palestras nas Universidades Alemãs:
Bielefeld University, Johannes-Gutenberg University Mainz e Ham-
burg University, nas cidades de Kiel, Bielefeld, Mainz e Hamburg,
Alemanha.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Processo: 23422.005148/2015-60).

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

PORTARIA Nº 636, DE 7 DE MAIO DE 2015

A Diretora Adjunta de Pessoal da Universidade Federal de
Itajubá, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Reitor da
UNIFEI, através da Portaria nº. 530, de 09/04/2014, publicada no
DOU de 30/04/2014, e de acordo com os Decretos nº 7.485/2011 e nº
8.259/2014, §2º do art. 10 do Decreto nº 6.944/2009 e Leis nº
12.772/2012 e nº 12.863/2013, resolve:

NOMEAR em caráter efetivo, de acordo com os artigos 9º e
10 da Lei nº. 8.112/90, FERNANDO HENRIQUE DUARTE GUA-
RACY, para o Cargo de Professor de Magistério Superior, Regime de
Dedicação Exclusiva - DE, Campus de Itabira, candidato habilitado
em Concurso Público de Provas e Títulos, área de conhecimento:
Automação Industrial, conforme Edital de Homologação nº 028,
DOU de 05/05/2015, no código de vaga 0873502, em decorrência da
vacância de Rodrigo de Paula Rodrigues, DOU de 19/08/2011.

CÁTIA EMILIANA PAES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

PORTARIA Nº 452, DE 22 DE ABRIL DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS,
no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com o art. 37,
inciso II, da Constituição Federal, o art. 10 da Lei nº 8.112, de
11/12/90, o art. 9º da Lei nº 11.091, de 12/1/2005, alterada pela Lei
nº 11.233, de 22/12/2005, o Decreto nº 7.232, de 19/7/2010 e a
Portaria Interministerial nº 111, de 2/42014, resolve:

Art. 1º Nomear, por aproveitamento, em caráter efetivo, nos
termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112/90, GLAUCO PERO-
BELLI COSTA, habilitado em concurso público homologado por
meio de Edital de 22/1/2014, da Universidade Federal de Alfenas,
publicado no D.O.U. de 29/1/2014, prorrogado por meio da portaria
nº 2.797, publicada no D.O.U. de 22/12/2014, para o cargo de Ar-

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 6 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, resolve:

N° 1.875 - I - Autorizar a cessão da servidora Patrícia De Araújo Costa
Caetano, Matrícula nº 1551281/SIAPE, Administrador, 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 Diretora 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 23070.005428/2015-13)

N° 1.880 - I - Autorizar a cessão do servidor Jorge Luiz Da Costa, Matrícula
nº 0301599/SIAPE, Técnico em Contabilidade, 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 Diretor
da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar da Ebserh/Hospital das
Clínicas/UFG, com ônus para a origem e sem prejuízo dos direitos e van-
tagens 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 23070.005433/2015-18)
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