Nº 30, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias 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 e, considerando as autorizações contidas na Portaria nº. 124, de
15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União nº. 50, de 16 de março de 2010,
Seção 1, página 52 e na Portaria nº. 324, de 19 de março de 2010, do
Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União nº. 54, de
22 de março de 2010, Seção 1, página 18 e, nos termos da Portaria nº
1.353, de 1º de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, publicada
no Diário Oficial da União nº. 230, de 02 de dezembro de 2010, do
Ministério da Educação, Seção 1, páginas 60 e 61, retificada pela Portaria
nº. 1.393, de 10 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União nº. 237, de 13 de dezembro de 2010,
Seção 1, Página 8, resolve:
N o- 43.970 - Nomear, em caráter efetivo e nos termos do inciso I do artigo
9º combinado com o artigo 10 da Lei n.º. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, os seguintes candidatos habilitados no Concurso Público de Provas,
realizado por esta Instituição, aberto pelo Edital nº. 060, de 19 de fevereiro
de 2009, publicado no Diário Oficial da União nº 37, de 25 de fevereiro de
2009, Seção 3, página 30, cujo resultado foi homologado pelo Edital nº.
334/2009, publicado no Diário Oficial da União nº. 145, de 31 de julho de
2009, Seção 3, página 63, para ter exercício nas Unidades Acadêmicas e
Administrativas da Universidade Federal Fluminense, no cargo a seguir
discriminado:
Cargo: Assistente em Administração (Unidades do Estado do Rio de Janeiro)
1.1. Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I e Padrão
de Vencimento 1
1.2. Código: 701200 Regime: 40 Horas Semanais
Felipe Vaz Sanches - Código da Vaga: 0874684 - Origem da
Vaga: Vaga criada conforme Item II do Artigo 1º da Lei 11.739, de 16 de
julho de 2008, publicada no DOU de 17 de julho de 2008. Origem da
vaga: vaga decorrente da criação de cargos vagos e redistribuídos por
meio da Portaria n°. 988, de 11 de agosto de 2008, do Ministério da
Educação, publicada no Diário Oficial da União nº. 176, de 11 de setembro, Seção 1, página 21.
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.
N o- 43.971 - Nomear, em caráter efetivo e nos termos do inciso I do artigo
9º combinado com o artigo 10 da Lei n.º. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, os seguintes candidatos habilitados no Concurso Público de Provas,
realizado por esta Instituição, aberto pelo Edital nº. 156/2010, de 24 de
agosto de 2010, publicado no Diário Oficial da União nº. 163, de 25 de
agosto de 2010, Seção 3, página 61, cujo resultado foi homologado pelo
Edital nº. 167/2010 de 25 de novembro de 2010, publicado no Diário
Oficial da União nº. 226, de 26 de novembro de 2010, Seção 3, página 67,
para ter exercício nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade Federal Fluminense, no cargo a seguir discriminado:
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais (Unidades do Estado
do Rio de Janeiro)
Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I e Padrão de
Vencimento 1
Código: 701079 - Regime: 40 Horas Semanais
Daniel Reis da Silva - Código da Vaga: 0875579 - Origem da
Vaga: Vaga criada conforme o Item II do Artigo 1º da Lei 11.739, de 16 de
julho de 2008, publicada no DOU de 17 de julho de 2008. Origem da
vaga: vaga decorrente da criação e redistribuição de cargos por meio da
Portaria n°. 516, de 23 de abril de 2010, do Ministério da Educação,
publicada no Diário Oficial da União nº. 77, de 26 de abril de 2010, Seção
1, página 11.
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
DESPACHOS DO REITOR
Em 9 de fevereiro de 2011
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:
LIVIA MARIA DE FREITAS REIS TEIXEIRA, Professor Associado, de 27 de fevereiro a 09 de março de 2011, para realizar visitas
técnicas à Universidade do Porto, Portugal e à Universidade de Salamanca, Espanha, com ônus UFF/GAR/AAI (passagens aéreas e diárias);
inc. V, art. 1º do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.001133/2011-75).
LUCIA DE MELLO E SOUZA LEHMANN, Professor Adjunto, de 26 de março a 02 de abril de 2011, para apresentar trabalho no
"VI Congreso Internacional de Psicología y Educación", na Espanha, com
ônus limitado; § 1º, art. 1º do Decreto 1.387/95 (Proc.
23069.001046/2011-18).
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MARCELO BADARÓ MATTOS, Professor Titular, de 09 a 20
de março de 2011, para apresentar trabalho no "I Colóquio Internacional
Greves e Conflitos Sociais no Século XX" e cumprir programa de intercâmbio científico, em Portugal, com ônus limitado; inciso V, art. 1º do
Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.000956/2011-83).
MARIA PAULA SIBILIA, Professor Adjunto, de 27 de março a
05 de abril de 2011, para apresentar trabalho na "Semaine des Arts" da
Université Paris 8, na França, com ônus limitado; § 1º, art. 1º do Decreto
1.387/95 (Proc. 23069.001208/2011-18).
MAX OLIVEIRA DE SOUZA, Professor Adjunto, de 25 de
fevereiro a 19 de março de 2011, para cumprir programa de intercâmbio
científico, na Inglaterra, com ônus limitado; inciso V, art. 1º do Decreto
1.387/95 (Proc. 23069.040400/2011-20).
SANDRA LÚCIA REBEL GOMES, Professor Associado, de
23 a 26 de fevereiro de 2011, para apresentar trabalho, no Colóquio lusobrasileiro "A Informação jurídica na era digital", em Portugal, com ônus
limitado; § 1º, art. 1º do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.00105/2011-15).
SIMONI LAHUD GUEDES, Professor Associado, de 16 a 19
de fevereiro de 2011, para cumprir programa de intercâmbio científico,
Argentina, com ônus CAPES CAPG-BA e CAFP-BA (passagens aeéras e
diárias); inciso V, art. 1º do Decreto 1.387/95 (Proc. 23069.001081/201137).
ROBERTO DE SOUZA SALLES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, , no
uso das atribuições que lhe confere o disposto no art. 46 do Regimento
Geral, tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.002122/2011-73,
resolve:
N o- 411-Declarar, nos termos do art. 33, inciso VIII da Lei nº 8.112/90, a
vacância do Cargo de Professor Adjunto, Nível 4, em regime de trabalho
de Dedicação Exclusiva, ocupado por HAMILTON SERON PEREIRA,
Matrícula nº 1378600/SIAPE, lotado no Campus Jataí, a contar de
02/02/2011, por posse em outro cargo inacumulável.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, , no
uso das atribuições que lhe confere o disposto no art. 46 do Regimento
Geral, tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.002063/2011-33,
resolve:
o-

N 415-Declarar, nos termos do art. 33, inciso VIII da Lei nº 8.112/90, a
vacância do Cargo de Professor Adjunto, Nível 1, em regime de trabalho
de Dedicação Exclusiva,, ocupado por KELLEY CRISTINE GONÇALVES DIAS GASQUE, Matrícula nº 1689871/SIAPE, lotada na Faculdade
de Comunicação e Biblioteconomia, a contar de 09/02/2011, por posse em
outro cargo inacumulável.
EDWARD MADUREIRA BRASIL
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N o- 54 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, José Henrique Padovani Velloso, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo
de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em
regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga código nº 898932 .
N o- 55 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Juliane Cristina Larsen, habilitada em concurso público
de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do
Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga
código nº 898926 .
N o- 56 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Marcelo Neponucemo Kapp, habilitado em concurso
público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de
Professor do Grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga código nº 898924 .
N o- 57 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Joylan Nunes Maciel, habilitado em concurso público
de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do
Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga
código nº 898933 .
N o- 58 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Juan de Dios Garrido Arrate, habilitado em concurso
público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de
Professor do grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga código nº 898934.

O Reitor Pro tempore da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), no uso das suas atribuições delegadas pela
Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial da
União subseqüente, resolve:

N o- 59 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Marcos Antonio de Moraes Xavier, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo
de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I, em
regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga código nº 898935 .

N o- 51 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Angela Maria de Souza, habilitada em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I, em regime
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na
vaga código nº 898931.

N o- 60 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Regis da Cunha Belém, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em regime
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na
vaga código nº 898929 .

N o- 52 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Danielle Michelle Moura de Araujo, habilitada em
concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o
cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I,
em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação
Exclusiva, na vaga código nº 898930.

N o- 61 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Dirceu Basso, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do
Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga
código nº 898928 .

N o- 53 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Jorge Antonio da Silva, habilitado em concurso público de provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Adjunto, nível I, em regime
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na
vaga código nº 898927 .

N o- 62 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta na Lei nº.
12.189 de 12 de janeiro de 2010 e no artigo 9º da Lei 8.112/90 e de acordo
com a Portaria MP 124 de 15.03.10, publicada no DOU de 16.03.10 e
portaria MEC nº. 1.354 de 01.12.10, publicada no DOU de 02.12.10.
Retificada pela Portaria do MEC nº. 1.423 de 20.12.10, publicada no
DOU de 21.12.10, Fábio Silva Melo, habilitado em concurso público de
provas e títulos, homologado em 25.11.10, para o cargo de Professor do
Grupo Magistério Superior, classe Assistente, nível I, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva, na vaga
código nº 898907 .
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