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INFORME: Esta e as próximas edições do Jornal de Portarias serão destinadas à publicação das portarias 

feitas no papel, referentes a processos iniciados antes da implantação do SEI. As portarias novas deverão ser 

publicadas no SEI, conforme orientação da comissão. 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS DA REITORIA 

 

PORTARIA R Nº 45, de 12 de março de 2018. 

Art. 1º - Conceder o Adicional de Insalubridade conforme Art. 68, da lei 8.112, de 11/12/1990, 

correspondente ao grau médio, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, ao (s) servidor (es) abaixo 

relacionado (s). 

Nº Nome do Servidor Siape 

1 Larissa Silveira e Silva 2840931 

 

Art.2º - Esta portaria tornar-se-á cancelada nos casos em que cessar o risco ou o Servidor for afastado do 

local ou atividade que deu origem a concessão; 

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, com efeitos 

financeiros a partir de 19/07/2017, revogando-se as disposições em contrário. 
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PORTARIA R nº46, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância investigatória, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar 

no prazo de 30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo  

Sindicante nº 23117.003630/2017-81, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PORTARIA R nº47, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância investigatória, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar 

no prazo de 30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo 

Sindicante nº 23117.004738/2017-91, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PORTARIA R nº48, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância investigatória, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar 

no prazo de 30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo 

Sindicante nº 23117.003633/2017-14, bem como as demais infrações conexas que  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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PORTARIA R nº49, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem  

a Comissão de Processo de Sindicância investigatória, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar 

no prazo de 30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo  

Sindicante nº 23117.006869/2016-21, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº50, de 14 de março de 2018 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293 e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância investigatória, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar 

no prazo de 30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo 

Sindicante nº 23117.003632/2017-70, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 

dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº51, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de 

30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.000222/2016-96, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº52, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de  
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30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.005031/2016-11, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº53, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem  

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de 

30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.000233/2016-76, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº55, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de 

30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.000226/2016-74, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº56, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de 

30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.006317/2016-13, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA R nº57, de 14 de março de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR a portaria que designou os servidores Paulo Fernandes de Bessa, matrícula SIAPE 

n°.0412293, e Alessandro Miro Degani SIAPE n° 0159468 para, sob a presidência do primeiro, constituírem  

 

 



Edição 478 | 16 de março de 2018 

 

 
    

5 
 

a Comissão de Processo de Sindicância, com sede em Uberlândia-MG, incumbida de apurar no prazo de 

30(trinta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo Sindicante nº 

23117.002488/2015-92, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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