Nº 76, quarta-feira, 20 de abril de 2011
Nº 608 - Conceder aposentadoria voluntária a MIGUEL ALVES,
ocupante do cargo de Porteiro, C-I padrão de vencimento 16, do
Quadro Permanente da UFES, matrícula SIAPE nº 45958 na forma do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos de 24% (vinte e quatro por cento) de adicional por
tempo de serviço.
O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta do
Processo nº. 23068.004281/2011-51, resolve:
Nº 609 - Tornar sem efeito a portaria nº 548-R, publicado no DOU de
06/04/2011, seção 2, página 25/26, referente à nomeação de WALACE DO NASCIMENTO SEPULCHRO, para o cargo de Técnico
em Eletroeletrônica, tendo em vista inobservância ao disposto nos
parágrafos 1º e 6º do Art. 13 da Lei 8112/90.
O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o disposto na
Portaria Interministerial MP/MEC nº 22/07, publicada no DOU de
02/05/07, retificada pela Portaria 224/07, publicada no DOU de
24/07/07, e nota técnica 01/07-DEDES/SESU/MEC, DE 03/08/07,
resolve:
Nº 610 - Nomear, em caráter efetivo em virtude de habilitação em
concurso público de provas e títulos, homologado pelo Edital nº.
30/2011-R, publicado no DOU de 08/04/2011, DANIEL JOSÉ CUSTÓDIO COURA, para exercer o cargo de Professor de 3º Grau,
Classe Assistente, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição
Federal de Ensino, com lotação no Departamento de Engenharias e
Computação do CEUNES, onde deve permanecer lotado por, no mínimo, 10 (dez) anos, nos termos da Resolução 43/05 do Conselho
Universitário (CLAUSULA DE BARREIRA), em regime de trabalho
de dedicação exclusiva, em vaga decorrente da vacância por posse em
cargo inacumulável de Gláucio Lopes Ramos, conforme portaria
1760/2010, publicada no DOU de 20/09/2010, código de vaga
0229288. (Processo nº. 23068.004657/2011-28).
O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o disposto na
portaria 468-MEC, publicada no DOU de 14/04/2010, bem como o
constante da autorização de provimento expedida pela portaria
56/2011, publicada no DOU de 20/01/2011, resolve:
Nº 611 - Nomear, em caráter efetivo em virtude de habilitação em
concurso público de provas, homologado pelo Edital nº. 165/2010-R,
publicado no DOU de 30/06/2010, MARGARETE GONÇALVES DE
SOUZA, para exercer o cargo de Contador, Nível de Classificação E,
Nível de Capacitação 1, do Quadro Permanente desta Instituição
Federal de Ensino, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, em vaga REUNI/2011, código de vaga 863242 . (Processo
nº. 23068.5801/2011-10).
O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta do
Processo nº. 23068.001642/2010-27, resolve:
Nº 612 - Alterar em parte a portaria 340-R, publicada no
DOU de 09/03/2010, seção 2, pg. 22, referente a aposentadoria de
SALVIO CASTRO SILVA ARAUJO, matrícula SIAPE 294622, da
seguinte forma; onde se lê: "18% (dezoito por cento) de adicional por
tempo de serviço"; leia-se: "19% (dezenove por cento) de adicional
por tempo de serviço", mantendo-se ratificados os demais termos.
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O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do
Espírito Santo, usando da competência que lhe foi delegada através
da Portaria nº. 98/84-R, e tendo em vista o que consta no Processo nº.
23068.005148/2011-12, resolve:
N o- 164 - Dispensar ISMAEL THOMPSON PAULA, matrícula SIAPE
296963, ocupante do cargo de professor de 3º grau do Quadro de
Pessoal da UFES, da função de Coordenador do Colegiado do Curso
de Comunicação Social, FG-02, do Centro de Artes. II - Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do
Espírito Santo, usando da competência que lhe foi delegada através
da Portaria nº. 98/84-R, e tendo em vista o que consta no Processo nº.
23068.005112/2011-39, resolve:
N o- 165 - Designar ISMAEL THOMPSON PAULA, matrícula SIAPE
296963, ocupante do cargo de professor de 3º grau do Quadro de
Pessoal da UFES, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a
função de Chefe do Departamento de Comunicação Social, FG-01, do
Centro de Artes. II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do
Espírito Santo, usando da competência que lhe foi delegada através
da Portaria nº. 98/84-R, e tendo em vista o que consta no Processo nº.
23068.005148/2011-12, resolve:
N o- 166 - Designar FABIO GOMES GOVEIA, matrícula SIAPE
3365559, ocupante do cargo de professor de 3º grau do Quadro de
Pessoal da UFES, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a
função de Coordenador do Colegiado do Curso de Comunicação
Social, FG-02, do Centro de Artes. II - Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
AMARILIO FERREIRA NETO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PORTARIA Nº 44.485, DE 19 DE ABRIL DE 2011
O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas atribuições legal e estatutária, tendo em vista o
disposto no artigo 10 da Lei nº 8.112/90, com base na Portaria
Normativa Interministerial nº 22, de 30/04/2007, publicada no D.O.U.
de 02/05/2007, alterada pela Portaria nº 224 de 23/07/2007, publicada
no D.O.U. de 24/07/2007, resolve:
Nomear AUGUSTO CÉSAR FREIRE COELHO, habilitado
e classificado em Concurso Público de Provas e Títulos, homologado
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e pelo Edital nº 30/2011, publicado no D.O.U. de 02/03/2011, para o cargo de Professor da
Carreira do Magistério Superior, na classe de Professor Adjunto, nível
1, do Quadro Permanente desta Universidade, para ter exercício na
Escola de Ciências Humanas e Sociais do Pólo de Volta Redonda,
Área de Conhecimento: Psicanálise, em regime de Dedicação Exclusiva, em vaga decorrente da aposentadoria de Mariluci Novaes,
Portaria nº 44.402, publicada no D.O.U. de 11/04/2011, código de
vaga nº 0240053. Processo nº 23069.072157/2011-17.
ROBERTO DE SOUZA SALLES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

REINALDO CENTODUCATTE
Em exercício
RETIFICAÇÃO
Na portaria 441-R, publicada no DOU de 21/03/2011, seção
2, pg. 23, onde se lê: "classe Adjunto", leia-se: "classe Assistente".

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS DE 18 DE ABRIL DE 2011

PORTARIA Nº 338, DE 19 DE ABRIL DE 2011
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso das suas atribuições
legais, tendo em vista o Requerimento de Exoneração, datado de
18.04.2011, resolve:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 18.04.2011,
EDUARDO LUIS ESTRADA, matrícula SIAPE nº 1771737, lotado
no Campus Chapecó, do cargo efetivo de Professor de Magistério
Superior, Classe Assistente I;
Art. 2º - Declarar vago o cargo supramencionado.
JAIME GIOLO

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do
Espírito Santo, usando da competência que lhe foi delegada através
da Portaria nº. 98/84-R, e tendo em vista o que consta no Processo nº.
23068.004774/2011-91, resolve:
N o- 159 - Designar ROSENI PUTON, matrícula SIAPE 1513433,
ocupante do cargo de Assistente em Administração do Quadro de
Pessoal da UFES, para exercer a função de Chefe da Divisão de
Administração do Restaurante Universitário, FG-04. II - Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do
Espírito Santo, usando da competência que lhe foi delegada através
da Portaria nº. 98/84-R, e tendo em vista o que consta no Processo nº.
23068.005063/2011-34, resolve:
N o- 162 - Designar LARISSA FABRICIO ZANIN, matrícula SIAPE
2613295, ocupante do cargo de professor de 3º grau do Quadro de
Pessoal da UFES, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a
função de Coordenador do Colegiado do Curso de Artes Visuais, FG02, do Centro de Artes. II - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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N o- 1.211 - 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,
Evelyn Cristine Vieira, como Professor Substituto, em regime de 40
(quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão
inicial da classe de Professor Auxiliar, 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 no Campus Catalão, Área/Disciplina: Língua Portuguesa e Língua Inglesa, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2011.
(Processo nº 23070.003456/2011-64)
N o- 1.212 - 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, Adria
Assunção Santos De Paula, como Professor Substituto, em regime de
20 (vinte) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão
inicial da classe de Professor Auxiliar, 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 Educação, Área/Disciplina: Psicologia da Educação, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2011. (Processo nº 23070.002561/2011-86)
N o- 1.213 - 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,
Mariana Coelho Carvalho, como Professor Substituto, em regime de
40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao
padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, 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 no Campus Catalão, Área/Disciplina:
Psicologia da Educação, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2011.
(Processo nº 23070.003459/2011-06)
N o- 1.214 - 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,
Gabriel De Melo Neto, como Professor Substituto, em regime de 40
(quarenta) 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 29/09/09, para
prestar serviços no Campus Catalão, Área/Disciplina: Geografia Humana e Didática, sendo a vigência do contrato a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2011. (Processo nº
23070.003463/2011-66)
N o- 1.215 - 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,
Diego Tarley Ferreira Nascimento, como Professor Substituto, em
regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, 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 Escola de Agronomia e Engenharia
de Alimentos, Área/Disciplina: Agronomia/Geoprocessamento, sendo
a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/12/2011. (Processo nº 23070.002921/201140)
N o- 1.217 - 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,
Elaine Barbosa Da Silva, 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 29/09/09, para
prestar serviços no Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, Área/Disciplina: Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Cartografia e Estatística, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato
no Diário Oficial da União, até 31/07/2011. (Processo nº
23070.002285/2011-56)
N o- 1.219 - 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, Paulo
Divino César Braga, como Professor Substituto, em regime de 20
(vinte) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão
inicial da classe de Professor Auxiliar com a RT correspondente ao
título de Especialista, 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 Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Área/Disciplina: Contabilidade Financeira e Gerencial, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/12/2011. (Processo nº 23070.027413/201093

PORTARIAS DE 18 DE ABRIL DE 2011
ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN
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, resolve:
o-

N 1.210 - 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,
Alisson Neves Harmayans Moreira, como Professor Substituto, em
regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, 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 Escola de Agronomia e Engenharia
de Alimentos, Área/Disciplina: Topografia, Cartografia e Geoprocessamento, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato
no Diário Oficial da União, até 31/12/2011. (Processo nº
23070.002920/2011-03)
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PORTARIA N o- 1.238, DE 19 DE ABRIL DE 2011
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, resolve:
Autorizar o afastamento do País a Hans Christian Klotz,
Matrícula nº 1450708/SIAPE, Professor Adjunto, lotado na Faculdade
de Filosofia, para participar do Colóquio "Kant und Deutscher Idealismus", com apresentação de trabalho, na cidade de Tubingen/Alemanha, no período de 24 a 28/04/2011, com ônus limitado para a
Universidade Federal de Goiás, 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. (Processo nº 23070.007888/2011-44)
EDWARD MADUREIRA BRASIL
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