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II - A presente autorização cessará na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006861/2015-68)

Nº 2.392 - I - Autorizar a cessão do servidor ARLENE DE SOUSA
BARCELOS OLIVEIRA, Matrícula nº 1184924/SIAPE, Técnico em
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
Monitoramento e Avaliação junto à Gerência de Atenção a 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006870/2015-59)

Nº 2.393 - I - Autorizar a cessão do servidor CARLOS CRISTIANO
OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, Matrícula nº 1626726/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 Vigilânica em Saúde junto à Gerência de Atenção a
Saúde 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006869/2015-24)

Nº 2.394 - I - Autorizar a cessão do servidor NILDE RESPLANDES
DOS SANTOS, Matrícula nº 1357115/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 do Setor de Urgência e
Emergência, junto à Gerência de Atenção a 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006860/2015-13)

Nº 2.395 - I - Autorizar a cessão do servidor ANA CAROLINA
FIGUEIREDO MODESTO, Matrícula nº 1529175/SIAPE, Farmacêu-
tico, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.550/201,1 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
Gestão de Riscos Assistenciais junto à Gerência de Atenção a 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006872/2015-48)

Nº 2.397 - I - Autorizar a cessão do servidor ANA PAULA PERILLO
FERREIRA CARVALHO, Matrícula nº 1127488/SIAPE, Nutricio-
nista, 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
Nutrição Clínica junto à Gerência de Atenção a Saúde da Eb-
serh/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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.006871/2015-01)

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

PORTARIAS DE 16 DE JUNHO 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 2.486 - I - Autorizar a cessão do servidor SALVADOR RASSI,
Matrícula nº 03002869/SIAPE, Professor Associado, 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 do Sistema Cardiovascular e Respiratório junto
à Gerência de Atenção a 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.007429/2015-94)

Nº 2.487 - I - Autorizar a cessão do servidor DELSON JOSÉ DA
SILVA, Matrícula nº 1356358/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 Unidade do Sistema Neuromuscular
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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.007428/2015-40)

Nº 2.488 - I - Autorizar a cessão do servidor RENATO SAMPAIO
TAVARES, Matrícula nº 2222739/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 Hematologia
e Oncologia junto à Superintendência 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 Ór-
gão

cessionário deverá providenciar imediatamente a apresenta-
ção do servidor 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 23070.007427/2015-03)

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

PORTARIA Nº 700, DE 25 DE JUNHO DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no
disposto no Decreto n° 1.387/95 e suas alterações, no Decreto n°
91.800/85 e suas alterações, na Portaria MEC n° 404/09, na Re-
solução CEPE n° 058/99 e na Portaria/Reitoria n° 693/10, resolve:

Autorizar o afastamento do país de FLÁVIO MEIRA BO-
REM, matrícula nº 140659, Professor Titular, lotado no Departamento
de Engenharia, para realizar visita técnica em estruturas de pós co-
lheita e qualidade do café na Bolívia, em La Paz/Bolívia, no período
de 12/7 a 16/7/2015, com ônus limitado, conforme Processo nº
23090.009473/2015-09.

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DE PESSOAL

PORTARIA No- 3.206, DE 6 DE JULHO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
atribuição que lhe confere a Portaria nº 404/2009, de 23/04/2009, do
Ministro de Estado da Educação, e considerando as disposições re-
gimentais e a legislação pertinente, resolve:

Autorizar o afastamento do país do servidor CARLOS AL-
BERTO CIMINI JÚNIOR, Professor Titular, no período de
16/07/2015 a 27/07/2015, para participar do congresso "20th Inter-
national Conference on Composite Materials", em Copenhagen/Di-
namarca, com ônus, mediante concessão de auxílio pela CAPES.
Processo nº 23072.087039/2015-70.

JAIME ARTURO RAMIREZ

PORTARIAS DE 7 DE JULHO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
atribuição que lhe confere a Portaria nº 404/2009, de 23/04/2009, do
Ministro de Estado da Educação, e considerando as disposições re-
gimentais e a legislação pertinente, resolve:

No- 3.208 - Autorizar o afastamento do país do servidor BRUNO
VILHENA ADORNO, Professor Adjunto, no período de 08/08/2015
a 21/08/2015, para participar de Cooperação Internacional, em Bos-
ton/EUA, com ônus, mediante concessão de auxílio pelo CNPq. Pro-
cesso nº 23072.087141/2015-75.

No- 3.209 - Autorizar, em caráter excepcional, o afastamento do país
do servidor MARCELO HENRIQUE MAMEDE LEWER, Professor
Titular, no período de 03/07/2015 a 04/10/2015, para participar de
Cooperação Internacional, em Roma/Itália, com ônus limitado. Pro-
cesso nº 23072.085903/2015-07.

JAIME ARTURO RAMIREZ

PORTARIAS DE 3 DE JULHO DE 2015

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
atribuição que lhe confere a Portaria nº 404/2009, de 23/04/2009, do
Ministro de Estado da Educação, e considerando as disposições re-
gimentais e a legislação pertinente, bem como o interesse da Ad-
ministração, tendo em vista a necessidade de consecução dos planos
de aperfeiçoamento institucional resolve:

No- 3.192 - Autorizar o afastamento do país da servidora ANA LÚCIA
MIRANDA LOPES, Professor Adjunto, no período de 01/08/2015 a
31/07/2016, para fins de Pós-Doutorado na Aston University, em
Birminghan/Inglaterra, com ônus, mediante concessão de auxílio pela
CAPES. Processo nº 23072019362/2015-11.

No- 3.193 - Autorizar o afastamento do país do servidor FRANCISCO
CARLOS FÉLIX LAN, Professor Associado, no período de
14/07/2015 a 18/07/2015, para participar da Segunda Reunião de
Editores de Revistas Científicas de Enfermagem, na Cidade do Mé-
xico/México, com ônus limitado. Processo nº 23072.026619/2015-
91.

No- 3.194 - Autorizar o afastamento do país da servidora MARIA
ANTONIETA AMARANTE DE MENDONÇA COHEN, Professor
Titular, no período de 23/07/2015 a 31/07/2015, para participar do
Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, em
Santiago de Compostela/Espanha, com ônus, conforme autorização nº
201505112547 do Ministério da Educação, para concessão de diárias
pela UFMG. Processo nº 23072.022038/2015-80.

No- 3.196 - Autorizar, em caráter excepcional, o afastamento do país
do servidor RODRIGO AFFONSO DE ALBUQUERQUE NÓBRE-
GA, Professor Adjunto, no período de 05/07/2015 a 11/07/2015, para
participar da "14th International Conference on Computers in Urban
Planning and Urban Management - CUPUM 2015, em Cambrid-
ge/EUA, com ônus limitado. Processo nº 23072.026632/2015-40.

JAIME ARTURO RAMÍREZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO

E GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA No- 2.224, DE 23 DE JUNHO DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

Cancelar a Portaria nº 1848/2015, desta Reitoria, publicada
no DOU em 21/05/2015, Seção 2, página 45, que concedeu afas-
tamento ao Professor do Magistério Superior LUIS FERNANDO
CARDOSO E CARDOSO, do Quadro de Pessoal desta Universidade,
lotado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para participar
como pesquisador do Programa Pró-Mobilidade Internacional, na Ci-
dade da Praia/Cabo Verde, no período de 5 a 20 de junho de 2015.

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

PORTARIAS DE 6 DE JULHO DE 2015

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

No- 2.309 - Designar a Professora do Magistério Superior SÔNIA
MARIA DA SILVA ARAÚJO, para exercer a função de Coorde-
nadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, FCC-Nível
Único, do Instituto de Ciências da Educação, em regime de Tempo
Integral, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei nº
8.112/90, para mandatos de 2 (dois) anos, a partir da publicação desta
portaria no Diário Oficial da União, dispensando em consequência da
referida função, a Professora OLGAÍSES CABRAL MAUÉS, desde
30 de abril de 2015.

No- 2.326 - Autorizar o afastamento da servidora MARIA DE NA-
ZARE CARVALHO BEZERRA, matrícula SIAPE nº 1170662, ocu-
pante do cargo de Professor do Magistério Superior, lotada no Ins-
tituto Ciências Exatas e Naturais, no período de 14 a 23 de julho de
2015, para participar da 4ª Missão do Projeto "PLI", realizada na
Universidade do Uminho/Portugal, com ônus para a CAPES.
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