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valor correspondente a totalidade do limite máximo estabelecido para
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, referente
aos proventos do cargo efetivo de Assistente em Administração, Ní-
vel de Classificação "D", Nível de Capacitação I, Padrão de Ven-
cimento 12, acrescidos de 37% (trinta e sete por cento) de gra-
tificação adicional por tempo de serviço e demais vantagens e gra-
tificações do instituidor, a partir de 30.10.2012, data do óbito do ex-
servidor (Processo no- 23067-26416/12-96).

No- 4.171 - Conceder pensão vitalícia à NEMAURA RODRIGUES
COSTA, viúva de José Edmilson Costa, Mat. SIAPE - 0290532, nos
termos dos artigos 216 § 1o- e 217, item I, alínea "a" da Lei no-

8.112/90, combinado com o art. 2o- , item I, da Lei no- 10.887, de
18.06.2004, publicada no DOU de 21.06.2004, que dispõe sobre a
aplicação da EC no- 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, no
valor correspondente a totalidade do limite máximo estabelecido para
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, referente
aos proventos do cargo efetivo de Eletricista, Nível de Classificação
"C", Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 16, acrescidos de
29% (vinte e nove por cento) de gratificação adicional por tempo de
serviço e demais vantagens e gratificações do instituidor, a partir de
05.11.2012, data do óbito do ex-servidor (Processo no- 23067-
26123/12-18).

No- 4.172 - Conceder pensão vitalícia à FRANCINIRA MACEDO DE
MOURA, na condição de companheira de Fávila Ribeiro, Mat. SIA-
PE - 0024222, nos termos dos artigos 216 § 1o- e 217, item I, alínea
"c" da Lei no- 8.112/90, combinado com o art. 2o- , item II, da Lei no-

10.887, de 18.06.2004, publicada no DOU de 21.06.2004, que dispõe
sobre a aplicação da EC no- 41/2003, publicada no DOU de
31/12/2003, no valor correspondente a totalidade do limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência So-
cial, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este
limite, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do
cargo de Professor de 3° Grau, Titular, Nível 001, Doutor, dedicação
exclusiva, acrescidos de 35% (trinta e cinco por cento) de gratificação
adicional por tempo de serviço e demais vantagens e gratificações do
instituidor, a partir de novembro/2012 (Processo no- 23067-22105/12-
94).

FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO
C A RVA L H O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA No- 2.710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta
do Processo no- 23068.033291/2007-18, resolve:

Alterar em parte a portaria 1045/2007-R, publicada no DOU
de 19/09/2007, seção 2, pág. 13, que trata da aposentadoria de GUI-
LHERME NARCISO DE LACERDA, matrícula SIAPE 1148199,
para excluir o seguinte termo: "com redutor de 35% (trinta e cinco
por cento) do salário em decorrência da antecipação de 01 (um) ano,
no que se refere ao limite de idade, ficando os proventos propor-
cionais a 65% (sessenta e cinco por cento) do salário", ficando ra-
tificados os demais termos.

REINALDO CENTODUCATTE

PORTARIA No- 2.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições conferidas pela Portaria no- . 1496 de 03.05.2005
resolve autorizar o afastamento do país do seguinte servidor:

ORLANDO DA ROSA FARIA, professor da Universidade
Federal do Espírito Santo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,
a partir de 26/11/2012, com ônus limitado/UFES, para realizar curso
de Doutoramento em Belas-Artes na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa, Portugal. Processo no- . 23068.016968/12-
11 .

REINALDO CENTODUCATTE

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PORTARIAS DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais;

Considerando o constante no processo no-

23069.055768/2012-73; resolve:

No- 48.014 - Dispensar, dentre os membros do Colegiado, CLEVER-
SON GUIZAN SILVA, Professor de 3o- Grau, matrícula SIAPE no-

308161, pertencente ao Quadro Permanente desta Universidade, da
função de Coordenador "pro tempore" do Programa de Pós-Gradua-
ção em Geologia e Geofísica Marinha, nível de Mestrado e Dou-
torado, do Instituto de Geociências, designado pela Portaria no- 47.642
de 24/09/2012. FCC.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais;

Considerando o que prescreve o Regulamento dos Programas
de Pós-Graduação "stricto sensu", aprovado pela Resolução no- 02 de
13.01.2010, do Conselho de Ensino e Pesquisa;

Considerando o que consta do Processo no-

23069.055768/2012-73, resolve:

No- 48.015 - Designar, dentre os membros do Colegiado, JOSÉ AN-
TONIO BAPTISTA NETO, Professor de 3o- Grau, matrícula SIAPE
no- 1226807, do Quadro Permanente da Universidade, para exercer,
com mandato de 04 (quatro) anos, a função de Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geofísica Marinha, nível
de Mestrado e Doutorado, do Instituto de Geociências.
Esta designação corresponde a Função Comissionada de Coordenação
de Curso - código FCC, a partir de sua publicação no Diário Oficial
da União.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o
constante no processo no- 23069.055767/12-29; resolve:

No- 48.017 - Dispensar, dentre os membros do Colegiado, FABIO
DAVID ALVES AARÃO REIS, Professor de 3o- Grau, matrícula
SIAPE no- 1079992, pertencente ao Quadro Permanente desta Uni-
versidade, da função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Física - Mestrado e Doutorado, do Instituto de Física, designado
pela Portaria no- 42.889 de 16/08/2010. FCC.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o que
prescreve o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação "stricto
sensu", aprovado pela Resolução no- 02 de 13.01.2010, do Conselho
de Ensino e Pesquisa; Considerando o que consta do Processo no-

23069.055767/2012-29, resolve:

No- 48.019 - Designar, dentre os membros do Colegiado, FABIO
DAVID AARÃO REIS, Professor de 3o- Grau, matrícula SIAPE no-

1079992, do Quadro Permanente da Universidade, para exercer, com
mandato de 04 (quatro) anos, a função de C9oordenador do Programa
de Pós-Graduação em Física - Mestrado e Doutorado, do Instituto de
Física.

Esta designação corresponde a Função Comissionada de Co-
ordenação de Curso - código FCC, a partir de sua publicação no
Diário Oficial da União.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o que
consta do processo no- 23069.055074/2012-36; resolve:

No- 48.021 - Designar HELEN CAMPOS FERREIRA, Professor de 3o-

Grau, matrícula SIAPE no- 377741, do Quadro Permanente da Uni-
versidade, para exercer, "pro tempore", a função de Chefe do De-
partamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.

Esta designação corresponde a função gratificada - código
FG-1, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o que
consta do processo no- 23069.055075/2012-81; resolve:

No- 48.022 - Designar LUIZ DOS SANTOS, Professor de 3o- Grau,
matrícula SIAPE no- 6308793, do Quadro Permanente da Univer-
sidade, para exercer, "pro tempore", a função de Chefe do Depar-
tamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa.

Esta designação corresponde a função gratificada - código
FG-1, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o que
consta do processo no- 23069.055072/2012-47; resolve:

No- 48.023 - Designar DEISE FERREIRA DE SOUZA, Professor de
3o- Grau, matrícula SIAPE no- 308555, do Quadro Permanente da
Universidade, para exercer, "pro tempore", a função de Chefe do
Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração, da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.

Esta designação corresponde a função gratificada - código
FG-1, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

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.
056457/2012-21, resolve:

No- 48.025 - Exonerar, a partir de 20/11/2012, HEITOR LUIZ SOA-
RES DE MOURA, Matrícula SIAPE no- 303513, do cargo de direção
de PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO DA PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO - Código CD-2 para o qual foi nomeado através
da Portaria no- 43.984, de 11/02/2011.

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-

23069.056457/2012-21, resolve:

No- 48.026 - Nomear, a partir de 21/11/2012, HEITOR LUIZ SOA-
RES DE MOURA para exercer o cargo de direção de Pró-Reitor de
Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento - Código CD-2.

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em vista o
disposto no Art. 37, Inciso II, da Constituição Federal e, com base no

que está exposto no artigo 9o- , da Lei no- 11.091, de 12 de janeiro de
2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no Decreto no- 6.944,
de 21 de agosto de 2009 (DOU de 24/08/2009) e no Decreto no- 7.232,
de 19 de julho de 2010 (DOU de 20/07/2010), resolve:

No- 48.027 - Nomear, nos termos do inciso I do artigo 9o- combinado
com o artigo 10 da Lei no- 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ERCOLE PIETRO ORLANDO, em caráter efetivo, no cargo de Mé-
dico/Área: Hematologia (Unidades do Estado do RJ) - código
701.047, Nível de Classificação "E", Nível de Capacitação "I", Pa-
drão de Vencimento "1", do Plano de Cargos da Carreira de Técnico
Administrativo em Educação - PCCTAE, habilitado (a) em Concurso
Público de que trata o Edital no- 297/2011, de 23 de novembro de
2011, publicado no DOU no- 226, de 25 de novembro de 2011, Seção
3, página 79, homologado através do Edital no- 040/2012, de 27 de
fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da União no- 45, de 06
de março de 2012, Seção 3, página 59, em regime de 20 (vinte) horas
semanais, em vaga decorrente da aposentadoria de João Lourenço
Rodrigues, código da vaga no- 0234045, liberada em 23 de Julho de
2012, através da Portaria no- 47.328, de 18 de Julho de 2012, da
Universidade Federal Fluminense, publicada no Diário Oficial da
União no- 141, de 23 de Julho de 2012, Seção 2, página 16, Técnico
Equivalente.

O candidato ora nomeado terá um prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação da presente Portaria no Diário Oficial
da União, para tomar posse no respectivo cargo, nos termos do art.13,
da Lei n.o- 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

ROBERTO DE SOUZA SALLES

DESPACHO DO REITOR
Em 20 de novembro de 2012

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:

ARTHUR AYRES NETO, Professor Adjunto, de 04 a 30 de
janeiro de 2013, para cumprir programa de intercâmbio científico, na
Antártica, com ônus INCT/CNPq; inciso V, art. 1o- , do Decreto
1.387/95 (Proc.23069.012371/2012-97)

AURA CONCI, Professor Titular, de 18 a 28 de fevereiro de
2013, para apresentar trabalho no "16th International Workshop on
Wavelets - Wavelets 2013" e cumprir programa de intercâmbio aca-
dêmico, em Cuba, com ônus CAPES/Pro-Engenharias; inciso V, art.
1o- , do Decreto 1.387/95.(Proc.23069.012277/2012-38)

CELSO JOSÉ DA COSTA, Professor Titular, de 04 a 09 de
dezembro de 2012, para cumprir programa de intercâmbio acadê-
mico-científico, em Costa Rica, com ônus UFF/PROGRAD (pas-
sagens aéreas e diárias), conforme autorização no- 20121120.1180, do
Ministro da Educação; inciso IV, art. 1o- , do Decreto 1.387/95.
(Proc.23069.042678/2012-12)

GLAUCIA MARIA PONTES MOUZINHO, Professor Ad-
junto, de 21 de novembro a 19 de dezembro de 2012, para cumprir
programa de intercâmbio acadêmico-científico, em Portugal, com
ônus CAPES/FCT 276/10, inciso V, art. 1o- , do Decreto
1.387/95.(Proc.23069.056189/2012-48)

MARIA FERNANDA BAPATISTA BICALHO, Professor
Associado, de 01 a 09 de dezembro de 2012, para apresentar trabalho
na "The Birth of the Modern Global City" e cumprir programa de
intercâmbio acadêmico-científico na Itália, com ônus limitado; inciso
V, art. 1o- , do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.021131/2012-83)

SANDRA REGINA HOLANDA MARIANO, Professor As-
sociado, de 04 a 09 de dezembro de 2012, para cumprir programa de
intercâmbio acadêmico-científico, em Costa Rica, com ônus
UFF/FEC (diárias e passagens), conforme autorização no-

20121120.1172, do Ministro da Educação; inciso IV, art. 1o- , do
Decreto 1.387/95. (Proc.23069.042576/2012-05)

ROBERTO DE SOUZA SALLES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 25 DE OUTUBRO DE 2012

O Vice-Reitor 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- 7.232, publicado no D.O.U. de 20/07/2010 e o
que consta do Processo no- 23070.005237/2012-09, resolve:

No- 3.768 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9o- , inciso
I, da Lei no- 8.112/90, Taia Mairon Peixoto Ribeiro, habilitada em
Concurso Público, homologado através do Edital no- 106, publicado
no D.O.U. de 14/09/2012, para provimento do cargo de Auxiliar de
Veterinária e Zootecnia, Nível de Classificação C, Classe de Ca-
pacitação I, Padrão 1, na vaga decorrente da aposentadoria de Edith
Rodrigues Rocha, conforme Portaria no- 0864/11, publicada no D.O.U.
de 04/04/2011, código no- 232133.

No- 3.769 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9o- , inciso
I, da Lei no- 8.112/90, Oiama Rodrigues Junior, habilitado em Con-
curso Público, homologado através do Edital no- 107, publicado no
D.O.U. de 14/09/2012, para provimento do cargo de Técnico de
Laboratório/Eletrotécnica, Nível de Classificação D, Classe de Ca-
pacitação I, Padrão 1, na vaga redistribuída conforme Portaria/MEC
no- 197/11, publicada no D.O.U. de 25/02/2011, código no- 903155.

No- 3.770 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9o- , inciso
I, da Lei no- 8.112/90, Julia Mariano Ferreira, habilitada em Concurso
Público, homologado através do Edital no- 108, publicado no D.O.U.
de 14/09/2012, para provimento do cargo de Técnico de Labora-
tório/Fotografia, Nível de Classificação D, Classe de Capacitação I,
Padrão 1, na vaga redistribuída conforme Portaria/MEC no- 1 9 7 / 11 ,
publicada no D.O.U. de 25/02/2011, código no- 903166.
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