
Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 23ISSN 1677-7050

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00022011013100023

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2

No- 220 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e pro-
ventos integrais, a Alair Fioramonte, Matrícula nº 0300813/SIAPE,
Assistente de Administração, Nível de Classificação D, Classe de
Capacitação IV, Padrão 16, lotado no Departamento do Pessoal, nos
termos do art. 3º, incisos I, II e III e Parágrafo Único da Emenda
Constitucional nº 47 de 06/07/2005, mantida a VPNI, prevista no art.
62-A da referida lei, correspondente a 10/10 (dez décimos) da FG-4,
consequentemente, ficando exonerado da CD-4 que atualmente ocupa.
(Processo nº 23070.026943/2010-14)

No- 221 - Tornar sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei
8.112/90, a nomeação de Cynthia Domingues de Souza, efetuada pela
Portaria nº 5041, publicada no D.O.U. de 21/12/2010, seção 2, página
18, para o cargo de Professor Adjunto, Nível 1, em regime de De-
dicação Exclusiva, com lotação no Campus Jataí, por não ter tomado
posse no prazo legal. (Processo nº 23070.007060/2010-13)

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, pu-
blicada no D.O.U. de 07/05/2009, resolve:

No- 222 - Autorizar o afastamento do País a Ofir Bergemann de
Aguiar, Matrícula nº 6302132/SIAPE, Professor Associado, para par-
ticipar de Missão de Trabalho referente ao Projeto de Licenciatura
Internacional, representando a UFG como Coordenadora de Assuntos
Internacionais, na cidade de Coimbra/Portugal, no período de 02 a
13/02/2011, com ônus limitado para a Universidade Federal de Goiás
e ônus para a CAPES, 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 23070.001461/2011-32)

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 46 do Regimento Geral,
resolve:

No- 223 - Tornar sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei
8.112/90, a nomeação de Elisa Oliveira Dafico Pfrimer, efetuada pela
Portaria Nº 5061, publicada no D.O.U. de 21/12/2010, seção 2, pá-
gina 18, para o cargo de Professor Auxiliar, Nível 1, em regime de
trabalho de vinte horas semanais, com lotação na Faculdade de Me-
dicina, por não ter tomado posse no prazo legal. (Processo nº
23070.002564/2009-03)

No- 224 - Tornar sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei
8.112/90, a nomeação de Marcela dos Santos Lima, efetuada pela
Portaria nº 5057, publicada no D.O.U. de 21/12/2010, seção 2, página
18, para o cargo de Professor Assistente, Nível 1, em regime de
Dedicação Exclusiva, com lotação na Escola de Música e Artes Cê-
nicas, por não ter tomado posse no prazo legal. (Processo nº
23070.005497/2010-12)

No- 225 - 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 vinte horas semanais, ocupado por Roni Eder-
son Krause de Oliveira, Matrícula nº 2328343/SIAPE, lotado no Cen-
tro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, a contar de
24/01/2011, por posse em outro cargo inacumulável. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 0 1 5 0 6 / 2 0 11 - 7 9 )

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, Portaria/MP nº 124, D.O.U. de 16/03/2010, com as alte-
rações da Portaria/MP nº 391, D.O.U de 09/09/2010 e Portarias/MEC
nº 327 e 328, D.O.U. de 22/03/2010 e nº 55, D.O.U. de 20/01/2011,
resolve:

No- 227 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Amone Inácia Alves, habilitada em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 002, publicado no D.O.U.
de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor Adjunto, Nível
1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na Faculdade de
Educação, na vaga redistribuída para a UFG, através da Portaria/MEC
nº 346/10 - Anexo VI, publicada no D.O.U. de 26/03/2010, código da
vaga nº 0898207. (Processo nº 23070.018161/2010-10)

No- 228 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Evandro César Clemente, habilitado em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 008, publicado no D.O.U.
de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor Adjunto, Nível
1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Campus Jataí,
na vaga redistribuída para a UFG, através da Portaria/MEC nº 346/10
- Anexo VI, publicada no D.O.U. de 26/03/2010, código da vaga nº
0898206. (Processo nº 23070.022869/2010-67)

No- 229 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Selma Aparecida Leite de Andrade, habilitada em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 011, publicado no
D.O.U. de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no
Campus Cidade de Goiás, na vaga redistribuída para a UFG, através
da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo VI, publicada no D.O.U. de
26/03/2010, código da vaga nº 0898210. (Processo nº
23070.019368/2010-01)

No- 230 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Alison Cleiton de Araújo, habilitado em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 011, publicado no D.O.U.
de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor Assistente,
Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Campus
Cidade de Goiás, na vaga redistribuída para a UFG, através da Por-
taria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010,
código da vaga nº 0859635. (Processo nº 23070.019368/2010-01)

No- 231 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Pedro Jonas de Almeida, habilitado em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 010, publicado no D.O.U.
de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor Assistente,
Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Campus
Cidade de Goiás, na vaga redistribuída para a UFG, através da Por-
taria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010,
código da vaga nº 0859636. (Processo nº 23070.024962/2010-14)

No- 232 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Júlia Sebba Ramalho, habilitada em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 010, publicado no D.O.U.
de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor Assistente,
Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Campus
Cidade de Goiás, na vaga redistribuída para a UFG, através da Por-
taria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010,
código da vaga nº 0859658. (Processo nº 23070.024962/2010-14)

No- 233 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Pedro Santos Mundim, habilitado em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 003, publicado no D.O.U.
de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor Assistente,
Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na Fa-
culdade de Ciências Sociais, na vaga redistribuída para a UFG, atra-
vés da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo VI, publicada no D.O.U. de
26/03/2010, código da vaga nº 0898208. (Processo nº
23070.022385/2010-18)

No- 234 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Francisco Mata Machado Tavares, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 003, publicado no
D.O.U. de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Ciências Sociais, na vaga redistribuída para a UFG,
através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo VI, publicada no D.O.U.
de 26/03/2010, código da vaga nº 0898209. (Processo nº
23070.022385/2010-18)

No- 235 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, José Alexandre da Silva Júnior, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 003, publicado no
D.O.U. de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Ciências Sociais, na vaga redistribuída para a UFG,
através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U.
de 26/03/2010, código da vaga nº 0859634. (Processo nº
23070.022385/2010-18)

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 Normativa Interministerial/MP/MEC nº 22, pu-
blicada no D.O.U. de 02/05/2007, resolve:

No- 236 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Carlos Ugo Santander Joo, habilitado em Con-
curso Público, homologado através do Edital nº 003, publicado no
D.O.U. de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Ciências Sociais, na vaga decorrente da aposentadoria
de Abílio Afonso Baeta Neves e cedida à UFG em contrapartida pela
redistribuição de Silvana Krause para a UFRGS conforme portaria nº
1541/2010, publicada no D.O.U. de 12/11/2010, código da vaga nº
0271985. (Processo nº 23070.022385/2010-18)

ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN

PORTARIAS DE 27 DE JANEIRO DE 2011

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, pu-
blicada no D.O.U. de 07/05/2009, resolve:

No- 240 - Autorizar o afastamento do País a Manuelina Maria Duarte
Cândido, Matrícula nº 1705800/SIAPE, Professor Assistente, lotada
na Faculdade de Ciências Sociais, para participar de Missões de
Estudo no Exterior, com apresentação de trabalho, na cidade de Lis-
boa/Portugal, no período de 24/01 a 05/02/2011, 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 23070.001138/2011-69)

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, Portaria/MP nº 124, D.O.U. de 16/03/2010, com as alte-
rações da Portaria/MP nº 391, D.O.U de 09/09/2010 e Portarias/MEC
nº 327, D.O.U. de 22/03/2010 e nº 55, D.O.U. de 20/01/2011, re-
solve:

No- 241 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Allysson Fernandes Garcia, habilitado em Con-
curso Público, homologado através do Edital nº 282, publicado no
D.O.U. de 13/07/2009, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de trabalho de vinte horas semanais, com
lotação no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, na vaga
redistribuída para a UFG, através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo
V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010, código da vaga nº 0859699.
(Processo nº 23070.020033/2008-11)

No- 242 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Fernando Ferreira de Melo, habilitado em Con-
curso Público, homologado através do Edital nº 006, publicado no
D.O.U. de 10/01/2011, para provimento do cargo de Professor Ad-
junto, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Escola de Engenharia Elétrica e de Computação, na vaga redistribuída
para a UFG, através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada
no D.O.U. de 26/03/2010, código da vaga nº 0859698. (Processo nº
23070.003198/2010-35)

No- 243 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Denis Richter, habilitado em Concurso Público,
homologado através do Edital nº 233, publicado no D.O.U. de
22/12/2010, para provimento do cargo de Professor Adjunto, Nível 1,
em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Instituto de
Estudos Sócio-Ambientais, na vaga redistribuída para a UFG, através
da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de
26/03/2010, código da vaga nº 0859697. (Processo nº
23070.015543/2010-83)

No- 244 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Vânia Dolores Estevam de Oliveira, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 019, publicado no
D.O.U. de 25/02/2010, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Ciências Sociais, na vaga redistribuída para a UFG,
através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U.
de 26/03/2010, código da vaga nº 0859696. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 2 11 7 0 / 2 0 0 9 - 4 6 )

No- 245 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Fernanda Paula Yamamoto, habilitado em Con-
curso Público, homologado através do Edital nº 241, publicado no
D.O.U. de 24/12/2010, para provimento do cargo de Professor Ad-
junto, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Odontologia, na vaga redistribuída para a UFG, através
da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de
26/03/2010, código da vaga nº 0859681. (Processo nº
23070.020584/2010-91)

No- 246 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Waldemiro Alcântara da Silva Neto, habilitado em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 191, publicado no
D.O.U. de 29/06/2010, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação na
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Eco-
nômicas, na vaga redistribuída para a UFG, através da Portaria/MEC
nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010, código da
vaga nº 0859654. (Processo nº 23070.008402/2010-12)

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 46, do Regimento Geral,
resolve:

No- 247 - Exonerar, a pedido, Adoneia Silva de Oliveira, Matrícula nº
1127333/SIAPE, Bibliotecário-Documentalista, Nível de Classifica-
ção E, Classe de Capacitação I, Padrão 4, lotada na Biblioteca Cen-
tral, nos termos do art. 34, da Lei nº 8.112/90, tornando a medida
efetiva a contar de 01/01/2011. (Processo nº 23070.001840/2011-22)

No- 251 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Elisângela Silva Dias, habilitada em Concurso
Público, homologado através do Edital nº 001, publicado no D.O.U.
de 11/01/2010, para provimento do cargo de Professor Assistente,
Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no Instituto
de Informática, na vaga redistribuída para a UFG, através da Por-
taria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010,
código da vaga nº 0859702. (Processo nº 23070.007342/2009-79)

No- 252 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Kellen Cristina Prado da Silva, habilitada em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 237, publicado no
D.O.U. de 22/12/2010, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de trabalho de vinte horas semanais, com
lotação na Faculdade de Educação, na vaga redistribuída para a UFG,
através da Portaria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U.
de 26/03/2010, código da vaga nº 0859701. (Processo nº
23070.006785/2009-42)

No- 253 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do art. 9º, inciso I,
da Lei nº 8.112/90, Sandra Nara da Silva Novais, habilitada em
Concurso Público, homologado através do Edital nº 009, publicado no
D.O.U. de 21/01/2011, para provimento do cargo de Professor As-
sistente, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com lotação no
Campus Jataí, na vaga redistribuída para a UFG, através da Por-
taria/MEC nº 346/10 - Anexo V, publicada no D.O.U. de 26/03/2010,
código da vaga nº 0859700. (Processo nº 23070.022873/2010-25)
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