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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. 126, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 109, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho 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. 23117.003096/2017-11, sob a presidência do primeiro. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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PORTARIA R nº. 127, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 110, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho 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. 23117.003097/2017-57, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 128, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 111, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho 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. 23117.003098/2017-00, sob a presidência do primeiro. 

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

 

PORTARIA R nº. 129, de 14 de agosto 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. 
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PORTARIA R nº. 130, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 113, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho de 2018, p. 04, 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. 

 

PORTARIA R nº. 131, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 114, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho de 2018, p. 04, 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. 132, de 14 de agosto de 2018. 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a Portaria R nº. 115, de 05 de junho de 2018, publicada 

no Jornal de Portarias da UFU (DIRCO) nº 487, de 15 de junho de 2018, p. 04, 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. 133, de 04 de setembro de 2018. 

Art. 1º DESIGNAR o servidor Leonardo Oliveira Rodrigues, matrícula SIAPE nº. 2143790, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração da Universidade Federal de Uberlândia, para, na qualidade de defensor 

dativo, acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar nº. 23117.003635/2017-11 a que responde a 

servidora Adriana Ester Borges, matrícula SIAPE nº. 1432412, e apresentar defesa escrita no prazo legal de  
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10 (dez) dias, tendo em vista que a referida servidora indiciada foi declarada revel, por não ter apresentado 

defesa no tempo hábil a que foi citada, conforme consta nos autos do Processo Administrativo em epígrafe. 

Para tanto, lhe será dada vista dos respectivos autos na sede da Comissão, localizada na Rua Francisco 

Vicente Pereira, 126, 3º andar, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. 

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