Nº 117, terça-feira, 22 de junho de 2010
regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com lotação no
Campus Maceió, cód. da vaga 0863314, face ao que consta do proc.
nº 23065.014100/10-44.
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere § 1º, art. 15 do
Estatuto da UFAL, aprovado pela Port. nº 4067/MEC, de 29.12.03 e
tendo em vista o que consta no Proc. nº. 23065.011644/10-54, resolve:
N o- 795-Declarar vago o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, ocupado por Augusto Cesar Melo de Oliveira, mat./SIAPE
nº. 1755972, em virtude de posse em outro cargo inacumulável, de
acordo com o inciso VIII do art. 33 da Lei nº 8.112/90, a partir de
21.06.10.
ANA DAYSE REZENDE DOREA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CAMPINA GRANDE
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N o- 2.413 - Nomear JULIANA KÉSSIA B. SOARES, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CES nº
08/2009, com resultado homologado através do Edital/CES nº
16/2009, publicado no D.O.U. de 30/06/2009, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Assistente, Padrão I, em regime
de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº
0849162, em virtude da exoneração de Estevão Martins Palitot, com
lotação no Centro de Educação e Saúde.
N o- 2.414 - Nomear MARCO ANTÔNIO LÁZARO VELASQUEZ,
em virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT nº 02/2010, com resultado homologado através do Edital/CCT nº 10/2010, publicado no D.O.U. de 14/06/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº
22/2007, com alterações, para o cargo de Professor Assistente, Padrão
I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de
vaga nº 0256499, em virtude da aposentadoria de Florence Ayres
Campelo de oliveira, com lotação no Centro de Ciências e Tecnologia.
o-

PORTARIAS DE 21 DE JUNHO DE 2010
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 05 de fevereiro de 2009 do Ministério da Educação
(D.O.U de 06/02/2009), e tendo em vista o disposto na Lei 8.112/90,
resolve:
N o- 2.406 - Nomear DANILA DE ARAÚJO BARBOSA, em virtude
de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/Reitoria/UFCG nº 01/2008, com resultado homologado através do Edital/Reitoria/UFCG nº 02/2008, publicado no DOU de 02/07/2008,
prorrogado pelo Edital nº 03/2009, com provimento autorizado pela
Portaria nº 212/2008 do Ministério da Educação, para o cargo de
Técnico em Laboratório/área: Biologia, Classe D, Nível I, Padrão 01,
em regime de trabalho T-40, código de vaga nº 0256075, em virtude
da exoneração de Reutemann Alves de ALmeida, com lotação no
Centro de Educação e Saúde.
N o- 2.407 - Nomear MILA BASTOS MORAIS PINTO, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH nº 06/2010,
com resultado homologado através do Edital/CH nº 15/2010, publicado no D.O.U. de 27/05/2010, com provimento autorizado pela
Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com alterações,
para o cargo de Professor Auxiliar com especialização, Padrão I, em
regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº
0856366, em virtude da exoneração de Sérgio Gonçalves, com lotação no Centro de Humanidades.
N o- 2.408 - Nomear MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH
nº 06/2010, com resultado homologado através do Edital/CH nº
15/2010, publicado no D.O.U. de 27/05/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Auxiliar com especialização,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0698164, em virtude da aposentadoria de Maria do
Carmo de Carvalho Mel, com lotação no Centro de Humanidades.

N 2.415 - Nomear LUCILENE KLÊNIA RODRIGUES BANDEIRA, em virtude de habilitação em concurso público instituído pelo
Edital/CH nº 07/2010, com resultado homologado através do Edital/CH nº 17/2010, publicado no D.O.U. de 07/06/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº
22/2007, com alterações, para o cargo de Professor Adjunto, Padrão I,
em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga
nº 0257733, em virtude da aposentadoria de Maria das Graças de
Lucena Barbosa, com lotação no Centro de Humanidades.
N o- 2.416 - Nomear RAQUEL ANDRADE BARROS, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCJS nº
18/2009, com resultado homologado através do Edital/CCJS nº
04/2010, publicado no D.O.U. de 13/05/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Auxiliar com graduação, Padrão
I, em regime de trabalho T-20, código de vaga nº 0856345, em
virtude da exoneração de Elvia Lane Araújo do Nascimento, com
lotação no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais.
THOMPSON FERNANDES MARIZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIA N o- 2.271, DE 7 DE JUNHO DE 2010
O Reitor da UFG, usando da competência delegada pela
Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de
07/05/2009 e tendo em vista o que consta do Processo nº
23070.011134/2010-16, resolve:
Autorizar o afastamento do País a CINTYA MARIA COSTA
RODRIGUES, Matrícula nº 2277246/SIAPE, Professor Adjunto, lotada na Faculdade de Ciências Sociais, para participar do XVI International Oral History Conference, com apresentação de trabalho,
na cidade de Praga/República Tcheca, no período de 07 a 11/07/2010,
com ônus limitado para a UFG, de acordo com o art. 1º, inciso II, do
Decreto nº 91.800/85 e art. 1º do Decreto nº 1.387/95, alterado pelo
Decreto nº 2.349/97.
EDWARD MADUREIRA BRASIL

o-

N 2.409 - Nomear TATIANA MARANHÃO DE CASTEDO, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH
nº 06/2010, com resultado homologado através do Edital/CH nº
15/2010, publicado no D.O.U. de 27/05/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Auxiliar com especialização,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0258648, em virtude da aposentadoria de Maria de
Fátima de Freitas, com lotação no Centro de Humanidades.
N o- 2.410 - Nomear BRENDA CARLOS DE ANDRADE, em virtude
de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH nº
06/2010, com resultado homologado através do Edital/CH nº 16/2010,
publicado no D.O.U. de 27/05/2010, com provimento autorizado pela
Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com alterações,
para o cargo de Professor Assistente, Padrão I, em regime de trabalho
T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº 0256146, em virtude da exoneração de Sérgio Murilo Santos de Araújo, com lotação
no Centro de Humanidades.
N o- 2.411 - Nomear ISIS MILREU, em virtude de habilitação em
concurso público instituído pelo Edital/CH nº 06/2010, com resultado
homologado através do Edital/CH nº 16/2010, publicado no D.O.U.
de 27/05/2010, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com alterações, para o cargo de
Professor Assistente, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com
dedicação exclusiva, código de vaga nº 0256727, em virtude da aposentadoria de Francisco das Chagas Amaro, com lotação no Centro de
Humanidades.
N o- 2.412 - Nomear CAROLINA DE MIRANDA GONDIM, em virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CES nº
08/2009, com resultado homologado através do Edital/CES nº
16/2009, publicado no D.O.U. de 30/06/2009, com provimento autorizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Assistente, Padrão I, em regime
de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº
0849151, em virtude da vacância de Jane Eyre Gabriel, com lotação
no Centro de Educação e Saúde.

PORTARIA N o- 2.381, DE 15 DE JUNHO DE 2010
O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
disposto no art. 46 do Regimento Geral, tendo em vista o que consta
no Processo nº 23070.012314/2010-15, resolve:
Declarar, nos termos do art. 33, inciso VIII da Lei nº
8.112/90, a vacância do Cargo de Professor Assistente, Nível 1, em
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, ocupado por SÉRGIO
SILVA FILGUEIRA, Matrícula nº 1736179/SIAPE, lotado no Campus Jataí, a contar de 14/06/2010, por posse em outro cargo inacumulável.
EDWARD MADUREIRA BRASIL
PORTARIAS DE 16 DE JUNHO DE 2010
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Geral, tendo em
vista o que consta do Processo nº 23070.012381/2009-98, resolve:
N o- 2.411 - Conceder aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FRANÇA, Matrícula nº
6699004/SIAPE, Professor de Ensino Téc. e Tecnológico, Classe D,
Nível 201, lotada no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a" e § 5º, da
Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº
20/98 de 15/12/98.
O Vice-Reitor 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 e tendo em vista o que consta no Processo nº
23070.007074/2010-29, resolve:
N o- 2.413 - 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,
FÁBIO DE MACEDO TRISTÃO BARBOSA, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor As-
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sistente, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/10/09, para prestar serviços no Campus
Catalão, Área/Disciplina: Geografia Humana, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da
União, até 31/12/2010.
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de 07/05/2009 e tendo em vista o que consta do
Processo nº 23070.012035/2010-43, resolve:
N o- 2.419 - Autorizar o afastamento do País a ÉRIKA CRISTINE
KNEIB, Matrícula nº 1481842/SIAPE, Professor Adjunto, lotada na
Faculdade de Artes Visuais, para participar de Workshop Internacional de Planejamento Urbano, na cidade de unkerque/França, no
período de 03 a 17/07/2010, com ônus limitado para a UFG, de
acordo com o art. 1º, inciso II, do Decreto nº 91.800/85 e art. 1º do
Decreto nº 1.387/95, alterado pelo Decreto nº 2.349/97.
ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN
PORTARIAS DE 17 DE JUNHO DE 2010
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 as disposições do inciso IV, do art. 16 e Parágrafo
único, da Lei nº 5.540, de 28/11/68, com a redação dada pela Lei nº
9.192, de 21/12/95, e do art. 1º, § 5º e art. 5º, do Decreto nº 1.916, de
23/05/96, resolve:
N o- 2.429 - 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 JOSÉ
OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, CPF nº 472.446.821-15, Matrícula nº 1141056/SIAPE, Professor Adjunto, para exercer o cargo de
Diretora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CD3, por um mandato de quatro anos. (Processo nº 23070.000010/201005 e Memorando nº 087/CEPAE, de 10/06/2010).
N o- 2.430 - Designar NEISI MARIA DA GUIA SILVA, CPF nº
423.733.101-63, Matrícula nº 1127603/SIAPE, Professor Assistente,
para exercer o encargo de Vice-Diretora do Centro de Ensino e
Pesquisa Aplicada à Educação, com mandato de quatro anos. (Processo nº 23070.000010/2010-05 e Memorando nº 087/CEPAE, de
10/06/2010).
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de 07/05/2009 e tendo em vista o que consta do
Processo nº 23070.004020/2009-78, resolve:
N o- 2.440 - Autorizar o afastamento do País a NELSON CARDOSO
AMARAL, Matrícula nº 6300111/SIAPE, Coordenador de Assuntos
Institucionais da Reitoria, para participar do Encontro Binacional
"Educação Superior no Brasil e no México: Expansão, Avaliação e
Financiamento", com apresentação de trabalho, na Cidade do México/México, no período de 11 a 13/08/2010, com ônus para a UFG,
de acordo com o art. 1º, inciso II, do Decreto nº 91.800/85 e art. 1º
do Decreto nº 1.387/95, alterado pelo Decreto nº 2.349/97.
O Vice-Reitor 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 e tendo em vista o que consta no Processo nº
23070.023261/2009-16, resolve:
N o- 2.441 - 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,
FABIANA GONÇALVES DOS REIS PRADO, como Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) 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 29/10/09, para prestar serviços no Campus Jataí, Área/Disciplina:
Ciência Biológicas/Genética e Bioestatística, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/12/2010.
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, na Portaria/MP nº 450, publicada no D.O.U. de 7/11/2002, na
Portaria Normativa Interministerial/MP/MEC nº 22, publicada no
D.O.U. de 02/05/2007, resolve:
N o- 2.442 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, MARIVONE MOREIRA DOS SANTOS, habilitada em Concurso Público, homologado através do Edital nº 145,
publicado no D.O.U. de 02/07/2008, para provimento do cargo de
Professor Adjunto, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com
lotação na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, na vaga
decorrente da aposentadoria de Elaine Maria Xavier Seronni, conforme Portaria nº 2170/10, publicada no D.O.U. de 01/06/2010, código da vaga nº 0232413. (Processo nº 23070.005329/2008-02).
N o- 2.443 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso
I, da Lei nº 8.112/90, PATRÍCIA PINHEIRO DA CUNHA, habilitada
em Concurso Público, homologado através do Edital nº 145, publicado no D.O.U. de 02/07/2008, para provimento do cargo de Professor Adjunto, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com
lotação na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, na vaga
decorrente da vacância por posse em outro cargo inacumulável de
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