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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. 088, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 033, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 01, que reconduziu os 

servidores ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o n°. 

2090349; e, ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula 

SIAPE sob o nº. 1035292, referente ao Processo nº. 23117.003096/2017-11, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 089, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 034, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 01, que reconduziu os 

servidores ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o n°.  
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2090349; e, ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula 

SIAPE sob o nº. 1035292, referente ao Processo nº. 23117.003097/2017-57, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 090, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 035, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 02, que reconduziu os 

servidores ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o n°. 

2090349; e, ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula 

SIAPE sob o nº. 1035292, referente ao Processo nº. 23117.003098/2017-00, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 091, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º RECONDUZIR, os servidores ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, 

inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1035292; ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na 

matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; e, FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, 

inscrito na matrícula SIAPE sob o n°. 2090349; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

de Processo Administrativo Disciplinar, com sede em Uberlândia/MG, incumbida de apurar no prazo de 60 

(sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo 

nº. 23117.005779/2016-13, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

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

 

PORTARIA R nº. 092, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 037, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 02, que reconduziu os 

servidores ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o n°. 

2090349; e, ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula 

SIAPE sob o nº. 1035292, referente ao Processo nº. 23117.002486/2015-01, sob a presidência do primeiro. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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PORTARIA R nº. 093, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 038, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 03, que reconduziu os 

servidores ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 1579136; 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob o n°. 

2090349; e, ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula 

SIAPE sob o nº. 1035292, referente ao Processo nº. 23117.002487/2015-48, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 094, de 05 de abril de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 039, de 05 de fevereiro de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 475, de 23 de fevereiro de 2018, p. 03, que reconduziu os 

servidores ADAILTON BORGES DE OLIVEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE 

sob o nº. 1035292; ALEXEY GERKMAN KIL, administrador, inscrito na matrícula SIAPE sob o nº. 

1579136; e, FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA, assistente em administração, inscrito na matrícula SIAPE sob 

o n°. 2090349, referente ao Processo nº. 23117.003043/2014-49, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R Nº. 95 de 11 de abril de 2018. 

Art. 1º - Manter a concessão do Adicional de Insalubridade percebido pelo servidor abaixo 

mencionado, visto que foi feita a alteração da UORG do mesmo devido à adequação administrativa do 

organograma oficial do Hospital de Clínicas desta Universidade; não havendo alteração do local de 

trabalho, das atividades executadas e nem da exposição aos riscos indenizáveis; e, portanto, não gerando 

repercussão financeira. 

SERVIÇOS MÉDICOS – UORG 771 – LT HC 234/17 

Nome do Servidor SIAPE 

NEIRTON ANGELO DA SILVA 1123570 

Art. 2º - O direito concedido através desta portaria tornar-se-á cancelado nos casos em que 

cessar o risco ou o Servidor for afastado do local ou atividade que deu origem a concessão; 

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

efeito financeiro a partir do dia 01/10/2017, dia de mudança de lotação de exercício. 
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PORTARIA R nº 96, de 11 de abril de 2018. 

Art. 1º - RECONDUZIR, os servidores Alessandro Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 1529468, 

Adaílton Borges de Oliveira, matrícula SIAPE nº. 1035292 e Márcia Borges Silveira, matrícula SIAPE 

nº. 1434334, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, com sede em Uberlândia – MG, incumbida de apurar no prazo de 60 

(sessenta) dias as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo 

administrativo nº. 23117.006872/2016-45, 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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PORTARIAS DA PROGRAD 

 

 

PORTARIA nº 002/2018/ PROGRAD/DIREN/DIFDI/SPROJ, de 09 de abril de 2018. 

Art. 1º - Instituir comissão para seleção do (a) novo(a) Tutor(a) do Grupo PET Estatística, que será composta 

pelos membros nomeados abaixo: 

a) Representante do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PETs da UFU: Prof. 

PAULO HENRIQUE RIBEIRO GABRIEL; 

b) Representante do Conselho da Faculdade de Matemática: Prof. JOSÉ WALDEMAR DA SILVA; 

c) Representantes do Colegiado do Curso de Estatística: Prof. LEANDRO ALVES PEREIRA e Profa. 

VANESSA BERTONI. 

d) Representante dos discentes do Grupo PET Estatística: TIAGO ROSA MARQUES SOARES. 

Art. 2º - Fica designado o Prof. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GABRIEL presidente da referida Comissão. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 
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