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A posse da nomeada dar-se-á no prazo de 30 dias, contados
da publicação deste ato no DOU.

No- 866- Nomear, em caráter efetivo, de acordo com o art. 9º, Item I
e art. 10 da Lei nº 8.112/90, Cirlene Maria de Matos, habilitada em
Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital nº 104/2009,
homologado através do Edital nº 144/2009, publicado no DOU de 17-
08-2009, fls. 43, Seção 3, para o cargo de Professor de 3º Grau,
Classe Assistente, Nível 1, com mestrado, regime de trabalho de 40
horas semanais com Dedicação Exclusiva, no Quadro de Pessoal
desta Universidade, para o Campus de Varginha-MG, em vaga código
SIAPE nº 0874516.

A posse da nomeada dar-se-á no prazo de 30 dias, contados
da publicação deste ato no DOU.

PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CAMPINA GRANDE

PORTARIA No- 2.281, DE 16 DE JUNHO DE 2010

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-
PINA GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, e
com fulcro no processo nº 23096.009179/10-10, resolve:

Conceder afastamento a CARLOS DE OLIVEIRA GAL-
VÃO, matrícula SIAPE nº 1022033-8, Professor Adjunto, Regime de
Trabalho Dedicação Exclusiva, do quadro permanente de pessoal des-
ta Universidade, com lotação na Unidade Acadêmica de Engenharia
Civil do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, no período de 01
de agosto de 2010 a 31 de julho de 2011, para realizar estágio Pós-
Doutoral no Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa - Por-
tugal, com ônus para a CAPES e sem prejuízo em seus vencimentos
e demais vantagens.

THOMPSON FERNANDES MARIZ

PORTARIAS DE 23 DE JUNHO DE 2010

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-
PINA GRANDE, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 05 de fevereiro de 2009 do Presidente da República
(D.O.U 06/02/09), e tendo em vista o disposto na Lei 8.112/90,
resolve:

No- 2.444 - Contratar, com fundamento na Lei 8.745/93, como Pro-
fessor Substituto de Magistério Superior, com salário correspondente
ao de Professor Auxiliar I, T - 40, pelo período de 08.06.2010 a
31.12.2010, Adriana Pereira dos Santos, para prestar serviço junto a
Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Formação de Pro-
fessores.Processo n° 23096.016501/10-00.

No- 2.445 - Contratar, com fundamento na Lei 8.745/93, como Pro-
fessor Substituto de Magistério Superior, com salário correspondente
ao de Professor Auxiliar I, T - 40, pelo período de 24.06.2010 a
31.12.2010, Rozileudo da Silva Guedes, para prestar serviço junto a
Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal do Centro de Saúde e
Tecnologia Rural. Processo n° 23096.004292/10-65.

THOMPSON FERNANDES MARIZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 1o- DE JULHO DE 2010

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós Graduação da UFG, no
exercício da Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46
do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação Nor-
mativa nº 05/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/2009, resolve:

No- 654 - 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,
Simone de Magalhães Vieira Barcelos, 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 na Faculdade de Educação, Área/Dis-
ciplina: Educação, Comunicação e Mídias, sendo a vigência do con-
trato a partir de 17/07/2010 até 31/12/2010. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 11 0 8 8 / 2 0 1 0 - 4 7 )

No- 655 - 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, Edna
Duarte de Souza, como Professor Substituto, em regime de 40 (qua-
renta) 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 na Faculdade de Educação, Área/Disciplina: Política
e Gestão da Educação, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010.
(Processo nº, 23070.011090/2010-16)

No- 656 - 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, Alix
Costa Lima Pinto Bandeira dos Santos, como Professor Substituto,
em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a remuneração equi-
valente 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 Letras, Área/Dis-

ciplina: Espanhol, sendo a vigência do contrato a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº
23070.010098/2010-65)

No- 657 - 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,
Patricia Maria Bandeira Vilela Alencastro Veiga, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor As-
sistente, 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: Política e Gestão da Educação, sendo
a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº 23070.011090/2010-
16)

No- 658 - 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,
Renato Luiz Barbosa Brandao, 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 corres-
pondente 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 no Campus Jataí, Área/Disciplina: Direito/Economia, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2010. (Processo nº 23070.010401/2010-20)

No- 659 - 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, José
Benedito Viana Gomes, 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 Música e Artes Cênicas, Área/Dis-
ciplina: Flauta e Música de Câmara, sendo a vigência do contrato a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2010. (Processo nº 23070.009497/2010-83)

No- 660 - 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,
Eliene Lacerda Pereira, 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 Física, Área/Disciplina:
Didática, Prática de Ensino e Estágio, sendo a vigência do contrato a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2010. (Processo nº 23070.004377/2010-90)

No- 661 - 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,
Lariza Zanini Cesar, 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 Física, Área/Disciplina:
Didática, Prática de Ensino e Estágio, sendo a vigência do contrato a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2010. (Processo nº, 23070.004377/2010-90)

No- 662 - 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, Joao
Bosco Ferreira Brandao, 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 Jataí, Área/Disciplina: História/Teoria e
Metodologia da História, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010.
(Processo nº, 23070.003865/2010-80)

No- 663 - 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, Jose
Gabriel Antunes Assis, 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 no Campus Jataí, Área/Disciplina: Libras, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2010. (Processo nº 23070.003053/2010-34)

No- 664 - 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,
Adriana Lourenço Camargo, 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 no Campus Cidade de Goiás,
Área/Disciplina: Direito Civil e Direito Empresarial, sendo a vigência
do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da
União, até 31/12/2010. (Processo nº, 23070.001623/2010-51)

No- 665 - 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,
Elisson Andrade Batista, 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: Física Geral,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no

Diário Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº
23070.001513/2010-90)

No- 666 - 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,
Denise Milioli Ferreira, 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 Medicina, Área/Disciplina: Prática
Integradora, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº
23070.006766/2010-50)

No- 667 - 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,
Débora Melo Ribeiro, 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 Nutrição, Área/Disciplina: Nutrição
Clínica/Patologia da Nutrição, Dietoterapia III e Estágio Integrado V,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 11 2 3 8 / 2 0 1 0 - 1 2 )

No- 668 - 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, Sofia
Oliveira Pereira dos Anjos Coimbra da Silva, como Professor Subs-
tituto, 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 Letras, Área/Dis-
ciplina: Intérprete de LIBRAS, sendo a vigência do contrato a partir
da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010.
(Processo nº 23070.010099/2010-18)

No- 669 - 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,
Weber Flávio Oliveira Mendes, 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 Letras, Área/Dis-
ciplina: Intérprete de LIBRAS, sendo a vigência do contrato a partir
da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010.
(Processo nº 23070.010099/2010-18)

No- 670 - 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, Lívia
Martins Gomes, 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 Letras, Área/Disciplina: Intérprete de LIBRAS, sen-
do a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº 23070.010099/2010-
18)

No- 671 - 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,
Naima Gáudia Borges Costa de Amaral, como Professor Substituto,
em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a remuneração equi-
valente 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 Letras, Área/Dis-
ciplina: Intérprete de LIBRAS, sendo a vigência do contrato a partir
da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2010.
(Processo nº 23070.010099/2010-18)

No- 672 - 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,
Daniela Cristina Campos, 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 e Processos Psicossociais, sendo a vigência do contrato a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2010. (Processo nº 23070.001519/2010-67)

No- 673 - 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,
Valeska Gouvêa Novais, 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: Ciências
Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação In-
fantil, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2010. (Processo nº
23070.005105/2010-15)

DIVINA DAS DÔRES DE PAULA CARDOSO


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-07-02T06:59:34-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




