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Nº 36, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

N o- 573 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
18.02.2013, pelo Edital 52/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Juliana Freire Chagas Vinhote, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916415 (Processo Nº P1711/13-57).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.

Na portaria n.° 495, de 18.02.2013, publicada no Diário
Oficial da União de 19.02.2013, Seção 02, página 23, no seu art. 1,
que trata da nomeação de Antônio Anésio de Aguiar Moura Filho,
onde se lê: Antônio Anésio de Aguiar Moura, leia-se: Antônio Anésio
de Aguiar Moura Filho.
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de Apio Administrativo do Núcleo de Processamentos de Dados (FG4) e, também, do Incentivo à Qualificação, amparado pela Lei N°
12.772/2012, de 28.12.2012, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) (Processo nº. 23067.1184/13-53).
N o- 566 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de serviço,
com paridade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de
05.07.2005, publicada no DOU de 06.07.2005, a PAULO ROBERTO
LEITÃO DE VASCONCELOS, matrícula SIAPE - 0292727, CPF 118.528.443-53, ocupante do cargo efetivo de Professor 3º Grau,
Classe Associado, Nível 002, Doutor, do Quadro Permanente desta
Universidade, em regime de 40 horas semanais, com proventos integrais, acrescidos de 09% (nove por cento) de gratificação adicional
por tempo de serviço (Processo nº. 23067.2418/13-06).
N o- 567 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de serviço,
com paridade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de
05.07.2005, publicada no DOU de 06.07.2005, a RAMIRO VALDEMIRO MOURA, matrícula SIAPE - 0292714, SIAPECAD 00375469, CPF - 090.706.213-04, ocupante do cargo efetivo de Encadernador, Nível de Classificação "C", Classe de Capacitação IV,
Padrão de Vencimento 16, em regime de 40 horas semanais, do
Quadro desta Universidade, com proventos integrais acrescidos de
17% (dezessete por cento) de gratificação adicional por tempo de
serviço, e, da Reclamação Trabalhista - 012129/91 da 1ª Junta de
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho-CE, relativa à vantagem de 26,06% (vinte e seis vírgula seis por cento) (Processo nº.
23067.1297/13-40).
N o- 568 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de serviço,
com paridade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de
05.07.2005, publicada no DOU de 06.07.2005, a REGINA CELIA
DE SOUSA, matrícula SIAPE - 0293437, SIAPECAD - 00376115,
CPF - 189.107.853-49, ocupante do cargo efetivo de Servente de
Limpeza, Nível de Classificação "A", Classe de Capacitação IV, Padrão de Vencimento 16, em regime de 40 horas semanais, do Quadro
desta Universidade, com proventos integrais acrescidos de 16% (dezesseis por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço, e,
também, do Incentivo à Qualificação, amparado pela Lei N°
12.772/2012, de 28.12.2012, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) (Processo nº. 23067.1912/13-17).
N o- 569 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de serviço,
com paridade, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de
05.07.2005, publicada no DOU de 06.07.2005, a RITA FERREIRA
DA SILVA, matrícula SIAPE - 0292635, SIAPECAD - 00375398
CPF -209.154.463-91, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista,
Nível de Classificação "C", Classe de Capacitação IV, Padrão de
Vencimento 16, em regime de 40 horas semanais, do Quadro desta
Universidade, com proventos integrais acrescidos de 17% (dezessete
por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço (Processo
nº. 23067.1848/13-10).
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições conferidas através da Portaria n.° 4.158, de 20.11.2012, do
Magnífico Reitor, resolve:
N o- 570 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
06.02.2013, pelo Edital 40/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Abimaelson Santos Pereira, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916409 (Processo Nº P2132/13-95).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 571 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
13.02.2013, pelo Edital 42/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Germana Ferreira Rolim, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para exercer
o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Padrão I, decorrente da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916399 (Processo Nº P2431/13-66).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 572 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
13.02.2013, pelo Edital 42/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, José Moraes Feitosa, em regime de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para exercer o
cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Padrão I, decorrente
da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916461 (Processo Nº P2439/13-78).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.

N o- 574 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
06.02.2013, pelo Edital 39/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Matusaila Aragão Macêdo, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Auxiliar, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916406 (Processo Nº P2127/13-55).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 575 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
13.02.2013, pelo Edital 42/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Michel Sales Bonfim, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para exercer
o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Assistente, Padrão I, decorrente da vaga criada através da Portaria nº 1181/2012/MEC, em
20.09.2012, código 916401 (Processo Nº P2434/13-54).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 576 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
15.02.2013, pelo Edital 44/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Rafael Carvalho da Costa, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Aposentadoria de Francisco
Aécio Guedes Almeida, em 05.02.2012, código 747635 (Processo nº
P1247/13-71).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 577 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
08.02.2013, pelo Edital 36/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Roberta Carvalho de Alencar, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Aposentadoria de Maria da
Glória Arrais Peter, em 09.03.2012, código 224242 (Processo nº
P1034/13-31).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
N o- 578 - Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, em virtude de habilitação em concurso público de provas e títulos, homologado em
08.02.2013, pelo Edital 37/2013, nos termos do art. 9.°, inciso I e art.
10 da Lei 8.112/90, Vanessa Ribeiro Campos, em regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, para
exercer o cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, Padrão I,
decorrente da vaga criada através da Posse em outro cargo inacumulável de José de Paula Barros Neto, em 05.12.2011, código
747111 (Processo nº P1038/13-91).
Art. 2º - A posse ocorrerá, improrrogavelmente, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos ao art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90.
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Ceará, no uso de suas atribuições, conferidas através da Portaria
nº. 4158, de 19 de novembro de 2012, do Magnífico Reitor, resolve:
N o- 579 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade, nos termos do art. 40, § 1°, item III, alínea "a", da Constituição Federal de
1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de
19.12.2003, a VERONICA MARIA DIAS DE SOUSA, matrícula
SIAPE - 6713744, SIAPECAD - 0379064, CPF - 383.285.342-15,
ocupante do cargo efetivo de Professor do Ensino Básico Técnico,
Tecnológico, Nível de Classificação "D", Nível de Capacitação I,
Padrão de Vencimento 03, em regime de dedicação exclusiva, do
Quadro Permanente desta Universidade, com proventos integrais,
acrescidos de 10% (dez por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço (Processo nº. 23067.1970/13-13).
MARIA NAIULA MONTEIRO DA SILVA
RETIFICAÇÕES
Na portaria n.° 457, de 15.02.2013, publicada no Diário
Oficial da União de 18.02.2013, Seção 02, página 26, no seu art. 1,
que trata da nomeação de Ricardo Rifane da Silva, onde se lê: 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, leia-se
apenas: 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Na portaria n.° 459, de 15.02.2013, publicada no Diário
Oficial da União de 18.02.2013, Seção 02, página 26, no seu art. 1,
que trata da nomeação de Sâmia Cavalcante de Freitas, onde se lê: 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, Dedicação Exclusiva, leia-se
apenas: 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PORTARIAS DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
Processo de nº 23069.052259/2012-99, resolve:
N o- 48.684-Declarar vago, nos termos do inciso IX, do artigo 33, da
Lei nº 8.112/90, o cargo de Assistente em Administração, ocupado
por PEDRO PAULO DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 305909, código de vaga 235334, em virtude de seu falecimento, ocorrido em
26.07.2012.
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 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
23069.020228/2013-50, resolve:
N o- 48.685-Art.1º - Dispensar STELA MARIA GUERREIRO DA
SILVEIRA, Matrícula SIAPE nº 0308194, da função gratificada de
Secretário Administrativo do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - Código FG-7, para a qual foi designada através da Portaria
nº 44.687, de 18/05/2011.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Decreto nº 228 de
11 de outubro de 1991, e o que consta do processo nº
23069.020227/2013-13, resolve:
N o- 48.689-Art.1º- Designar JEAN PIERRE DE MENEZES MARTINEZ, Assistente em Administração, código 701200, Matrícula SIAPE nº 1938847, para exercer a função gratificada de Secretário Administrativo do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - Código
FG-7.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 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
23069.056763/2012-68, resolve:
N o- 48.690-Tornar sem efeito a Portaria nº 48.385, de 09/01/2013,
publicada no DOU nº 8, seção 2, pág. 21, de 11/01/2013, em virtude
de já ter sido atribuída a FG-1 através da Portaria nº 41.923 de
09/03/2010.
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Decreto nº 228 de
11 de outubro de 1991 e o que consta do Processo nº
23069.001099/2013-09, resolve:
N o- 48.688-Art.1º- Designar ELIANA DE OLIVEIRA RAMOS, Arquivista, código 701005, Matrícula SIAPE nº 1662559, como Substituto Eventual da Gerência Plena de Comunicações Administrativas
da Pró-Reitoria de Administração - Código CD-4.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
SIDNEY LUIZ DE MATOS
Em exercicio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
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 7.485, publicado no D.O.U. de 19/05/2011,
resolve:
N o- 809 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Leandro da Fonseca Prudente, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 016, publicado no
D.O.U. de 20/02/2013, para provimento do cargo de Professor Adjunto, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no
Instituto de Matemática e Estatística, na vaga redistribuída para a
UFG, conforme Portaria/MEC nº 1.181/12, publicada no D.O.U. de
20/09/2012, código 0916716. (Processo nº 23070.020609/2012-19)
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