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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 0332, de 31/03/2006
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Cintia Neuce-
le Alves. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0333, de 31/03/2006
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Eliane Carmo
Santana. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0334, de 31/03/2006
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Solange Ma-
ria Santos. Esta portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0340, de 04/04/2006
Autoriza, a pedido, o retorno da ser-
vidora Cláudia Maria de Souza Tei-
xeira, Técnica em Enfermagem, da
Licença para Trato de Interesses Par-
ticulares, às atividades funcionais a
partir de 01/04/2006. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0347, de 06/04/2006
Constitui uma Comissão formada pe-
los seguintes servidore(a)s senho-
re(a)s: Luis Sérgio Fernandes Lima,
Ernaldo Samuel Alcântara, Roberto
Cândido Reis, Sandra Helena Carva-
lho, Regina Célia Vidal Silva,  sob a
presidência do primeiro, para que, em
até 45 dias úteis, apresente o resul-
tado à reitoria atendendo às seguin-
tes proposições: levantamento, análi-
se e revisão e atualização da incor-
poração de quintos/décimos, no pe-
ríodo de 09/04/98 a 04/09/2001; ela-
boração do relatório com os cálculos
do rebatimento financeiro sobre  a
realidade dos servidores públicos fe-
derais da UFU que exerceram car-

gos/funções comissionadas no perí-
odo; outros apontamentos que se fi-
zerem necessários, a partir o proces-
so de trabalho da Comissão. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0567, de 19/05/2006
Concede à servidora Leida de
Siqueira Assis a isenção do Imposto
de Renda, por enquadrar-se no arti-
go 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de
11/12/1990, apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo mé-
dico de 26/04/2006, aplicando-se os
benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0573, de 22/05/2006
Concede ao servidor Raimundo Aires
de Meneses a isenção do Imposto de
Renda, por enquadrar-se no artigo
186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de
11/12/1990, apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo mé-
dico de 19/05/2006, aplicando-se os
benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0602, de 29/05/2006
Exonera os servidores Alexandrina
Alzamora e José Antônio Firmino da
função de membros da Comissão de
Enquadramento. Mantidas as dis-
posições contidas nas Portarias
R n°s. 74, de 27/01/2005, 426, de
25/04/2005 e 890 de 27/07/2005,
referentemente à nomeação dos de-
mais membros, revogadas as dispo-
sições em contrário, esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0608, de 01/06/2006
Concede ao servidor Reiner Chafic
Miguel a isenção do Imposto de

Renda, por enquadrar-se no artigo
186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de
11/12/1990, apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo mé-
dico de 30/05/2006, aplicando-se os
benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0609, de 01/06/2006
Concede ao servidor Paulo Marçal a
isenção do Imposto de Renda, por
enquadrar-se no artigo 186, inciso I,
§ 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990, apre-
sentando doença especificada em
Lei. Esta portaria entra em vigor na
data do laudo médico de 30/05/2006,
aplicando-se os benefícios da lei,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0610, de 01/06/2006
Concede à servidora Izabel Fátima
Freitas Alves a isenção do Imposto
de Renda, por enquadrar-se no arti-
go 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112, de
11/12/1990, apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria en-
tra em vigor na data do laudo médico
de 10/02/2006, aplicando-se os be-
nefícios da lei, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria R nº. 0621, de 02/06/2006
Concede Licença Capacitação ao
docente Arnaldo Fortes Drummond,
por 90 dias, no período de 01/06/2006
a 29/08/2006, referente ao período
aquisitivo de 14/08/98 a 13/08/2003,
a fim de participar da continuação da
pesquisa sobre Hegel do curso de
pós-doutorado na UNISINOS/PUC -
Rio Grande do Sul. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data com efeitos
retroativos em 01/06/2006
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Portaria R nº. 0622, de 02/06/2006
Torna sem efeito a Portaria 525 de
08/05/2006, que concede adicional
de insalubridade à servidora Chris-
tina Guimarães Ribeiro. Esta Porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Portaria R nº. 0626, de 02/06/2006
Retifica a Portaria 481 de 03/05/2006,
no item 11, publicada em 31/05/2006,
onde se lê “Vanessa Martins Fayad
Milkem”; leia-se: “Vanessa Faria
Neves”. Esta Portaria retifica apenas
o item 11, mantendo as disposições
dos outros itens na Portaria 481 de
03/05/2006, que foi publicada em
31/05/2006, no Jornal de Portari-
as na pagina 9. A Portaria 481 de
03/05/2006, concede adicional de in-
salubridade no grau de 10% de acor-
do com o Laudo Pericial – 002/2005
de 05/07/2005. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
boletim de pessoal, com efeitos finan-
ceiros a partir de 21/02/2006. Revo-
gam-se as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0643, de 12/06/2006
Prorroga o afastamento original con-
cedido no período de 01/03/2005 a
28/02/2006, integral sem bolsa, confor-
me portaria R nº. 046, de 14/01/2005,
para o período de 01/03/2006 a
23/10/2006, da professora Maria
Francelina Silami Ibrahim
Drummond, do Instituto de Letras e
Lingüística da UFU – ILEEL, proces-
so 23117.000461/2005-93, para con-
tinuação do pós-doutorado, na PUC/
RS, na cidade de Porto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil,
conforme autorização MI 0327/2006-
ILEEL. Esta Portaria entra em vigor
nesta data, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R nº. 0644, de 12/06/2006
Prorroga o afastamento original con-
cedido no período de 25/08/2003 a
24/08//2006, integral sem bolsa,
conforme portaria R nº. 931, de
30/09/2003, e com bolsa a partir de
01/03/2005, conforme portaria R nº.
1023, de 30/09/2003, para o período
de 25/08/2006 a 31/01/2007, da Pro-

fessora Patrícia Pimenta Azevedo Ri-
beiro, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UFU – FAURB, proces-
so 23117.000907/99-06, para conti-
nuação do doutorado, na USP/SP, na
cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, Brasil, conforme autori-
zação MI 065/2006-FAURB. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0650, de 12/06/2006
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Jane Barreto
Santos. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 0651, de 12/06/2006
Concede Licença para Trato de Inte-
resses Particulares ao servidor João
Batista de Sousa Rabelo, Técnico em
Radiologia, pelo prazo de 03 (três)
anos, a partir de 15/06/2006. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R nº. 0656, de 19/06/2006
Homologa a aprovação no Estágio
Probatório da servidora Claudilane
Morais Mendes Ferreira. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Portaria R nº. 0658, de 19/06/2006
Nomea as servidoras Ilse Sehn na
função de Coordenadora e Márcia
Carrijo Pereira Salvador na função de
Coordenadora Adjunta da Comissão
de Enquadramento Local. Mantidas
as disposições contidas nas Portari-
as R n°s. 74, de 27/01/2005, 426, de
25/04/2005 e 890 de 27/06/2005,
referentemente à nomeação dos de-
mais membros, revogadas as dispo-
sições em contrário, esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0661, de 19/06/2006
Concede à servidora Maria Luzia Gui-
marães Barcelos a isenção do Impos-
to de Renda, por enquadrar-se no
artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112,
de 11/12/1990,  apresentando doen-
ça especificada em Lei. Esta porta-

ria entra em vigor na data do laudo
médico de 06/06/2006, aplicando-se
os benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0662, de 19/06/2006
Concede ao servidor Fernando Antô-
nio Reis Filgueira a isenção do Im-
posto de Renda, por enquadrar-se no
artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112,
de 11/12/1.990,  apresentando doen-
ça especificada em Lei. Esta porta-
ria entra em vigor na data do laudo
médico de 09/06/2006, aplicando-se
os benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R nº. 0663, de 19/06/2006
Concede Licença Capacitação ao
servidor Alceu Borges Sant’ana Filho,
por 90 dias, no período de 19/06/2006
a 16/09/2006, referente ao período
aquisitivo de 05/11/2000 a 04/11/2005,
a fim de participar de Curso de Infor-
mática no Sistema de Informática
Simples – SIS, na cidade de Uberlân-
dia – MG. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria R nº. 0664, de 19/06/2006
Coloca à disposição da Fundação
Hemominas, com a finalidade de pres-
tar serviços junto àquela unidade, a
servidora Luciana Buiate de Paula
Oliveira. O controle de freqüência da
mencionada servidora será feito de
conformidade com as normas inter-
nas desta Universidade aplicáveis à
espécie. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 0674, de 28/07/2006
Concede Licença Capacitação à ser-
vidora Silvana Fonseca Oliveira Andra-
de, Assistente em Administração, por
90 dias, no período de 29/06/2006 a
26/09/2006, referente ao período a-
quisitivo de 11/06/1999 a 10/06/2004,
a fim de participar do curso Imersão
de Inglês Intensiva, no Inglês Wisdom
– Conversação, na cidade de São
Paulo – SP. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0676, de 28/06/2006
Exonera o servidor Adailton Borges
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de Oliveira de membro da Comissão
de Revisão de Prontuários do Hospi-
tal de Clínicas. Nomea em substitui-
ção a servidora Luci Cleide Pereira.
Mantidas as disposições contidas nas
Portarias R nºs. 288, de 14/04/2004
e 164, de 28/02/2005, referentemente
à nomeação dos demais membros da
Comissão, revogadas as disposições
em contrário, esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0681, de 28/06/2006
Dispensa a partir de 23/06/2006 da
função de Diretor da Clínica Psicológi-
ca, do Instituto de Psicologia (FG-3),
desta Universidade, o professor Dár-
cio Tadeu Lisboa Oliveira. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 23/06/2006. Re-
voga-se a Portaria R Nº. 0705/2004.

Portaria R nº. 0682, de 28/06/2006
Designa o professor Dárcio Tadeu
Lisboa Oliveira para exercer a fun-
ção de Diretor Pró-Tempore, da Clí-
nica Psicológica, do Instituto de Psi-
cologia (FG-3), desta Universidade,
em substituição ao professor Dárcio
Tadeu Lisboa Oliveira. O professor de-
signado responderá pela função no
período de 24/06/2006 a 31/07/2006.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 24/06/2006.

Portaria R nº. 0683, de 28/06/2006
Dispensa a partir de 23/06/2006 da
função de Coordenador do Curso de
Psicologia, do Instituto de Psicologia
(FG-1), desta Universidade, o profes-
sor Ederaldo José Lopes. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos retroativos a 23/06/2006. Re-
voga-se a Portaria R nº. 0703/2004.

Portaria R nº. 0684, de 28/06/2006
Designa o professor Ederaldo José
Lopes para exercer a função de Co-
ordenador Pró-Tempore, da Coorde-
nação do Curso de Psicologia, do
Instituto de Psicologia (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor Ederaldo José Lopes. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função no período de 24/06/2006 a
31/06/2006. Esta portaria entra em

vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 24/06/2006.

Portaria R nº. 0702, de 28/06/2006
Dispensa a partir de 24/05/2006 da
função de Secretária da Coordena-
ção do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Computação, da Facul-
dade de Computação (FG-7), desta
Universidade, a servidora Liberia Ma-
ria Feio Mena Abrantes Loureiro. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 24/05/2006.
Revoga-se a Portaria R Nº. 0647/2002.

Portaria R nº. 0712, de 03/07/2006
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de realizar levantamentos junto
aos Coordenadores de Curso e Dire-
tores de Unidades Acadêmicas sobre
as demandas de disciplinas a serem
ofertadas, conforme as necessidades
dos Cursos e as áreas de conheci-
mento de cada Unidade Acadêmica
e sobre as situações vivenciadas pe-
las Coordenações de Curso de Gra-
duação quanto às condições de ofe-
recimento de tais disciplinas, apre-
sentando relatório evidenciando os
problemas detectados e preparar pro-
posta de resolução a ser discutida no
Conselho de Graduação. São nome-
ados membros desta Comissão os
Professores Odete Maria Álvares –
Pró-Reitoria de Graduação, Alexan-
dre Guimarães Tadeu de Soares –
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciên-
cias Sociais, Rosuita Fratari Bonito –
Faculdade de Medicina e Cláudio
Camargo Rodrigues – Faculdade de
Computação, a fim de que, reunidos
sob a presidência da primeira, exe-
cutem o disposto no artigo anterior. A
Comissão, ora constituída, deverá
apresentar a conclusão dos trabalhos
e a proposta de resolução ao Conse-
lho de Graduação no prazo de 45
dias, contados a partir da data da
publicação desta Portaria. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0717, de 04/07/2006
Constitui uma Comissão com a finali-
dade de promover estudos e apresen-
tar proposta sobre o fechamento dos
limites do Campus Umuarama. São

nomeados membros desta Comissão
os professores Marlene Teresinha de
Muno Colesanti (Instituto de Geogra-
fia), William Rodrigues Ferreira (Ins-
tituto de Geografia), Rosuita Fratari
Bonito (Faculdade de Medicina), Luiz
Carlos Avelino da Silva (Instituto de
Psicologia), os discentes Alexandre
Gabriel Franchin (Instituto de Biolo-
gia), Augusto Sene (Faculdade de
Odontologia), Bernardo Moreira (Ins-
tituto de Ciências Agrárias) e Mateus
Borges (Escola Técnica de Saúde-
Enfermagem), o técnico-administra-
tivo Manoel José Silva (Faculdade de
Medicina Veterinária) e Carlos Denis
Pereira, a fim de que, reunidos sob a
presidência da primeira, executem o
disposto no artigo anterior. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0719, de 04/07/2006
Dispensa a partir de 03/07/2006 da
função de Secretário da Coordena-
ção do Programa de Pós-Graduação
em Odontologia, da Faculdade de
Odontologia (FG-7), desta Universi-
dade, o servidor Túlio Marcos Nasci-
mento. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
03/07/2006. Revoga-se a Portaria R
Nº. 1187/2005.

Portaria R nº. 0755, de 04/07/2006
Dispensa a partir de 11/07/2006 da
função de Chefe do Setor de Benefí-
cios, do Núcleo de Atenção à Saúde
do Servidor, da Diretoria de Adminis-
tração de Programas Sociais, da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-6),
desta Universidade, o servidor Silvio
Patrício Aleixo. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 11/06/2006. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 783/1994.
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PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh nº. 0468, de 28/06/2006
Designa a servidora Ludmila Guerra
de Moura para substituir a Chefe do
Setor de Folha de Pagamento, da Di-
visão de Folha de Pagamento, da Di-
retoria de Administração de Pessoal,
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-6), desta Universidade, no
período de 03/07/2006 a 01/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 03/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0469, de 28/06/2006
Designa o servidor Nilton Cesar de
Souza para substituir a Secretária da
Diretoria do Hospital Veterinário
(FG-7), desta Universidade, no perí-
odo de 06/07/2006 a 16/07/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 06/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0470, de 28/06/2006
Designa o servidor Carlos Alberto
Pereira para substituir a Chefe do
Setor de Telefonia, da Divisão de Ser-
viços Gerais, da Prefeitura Univer-
sitaria (FG-6), desta Universidade, no
período de 17/07/2006 a 31/07/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 17/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0471, de 28/06/2006
Designa a servidora Dilma Cortes
Ramos para substituir a Chefe do
Setor de Circulação e Reserva, da
Divisão de Atendimento ao Usuário
Santa Mônica, da Diretoria de Biblio-
tecas, da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-6), desta Universidade, no perí-
odo de 17/07/2006 a 31/07/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 17/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0472, de 28/06/2006
Designa o servidor Adelmo Gonçal-
ves Dutra para substituir a Assessora
Especial 1, da Reitoria (CD-3), desta
Universidade, no período de 18/07/2006
a 01/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 18/07/2006.

Portaria Proreh nº. 0473, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003242/2006-47, André Car-
reiro Lima, como Professor Substitu-
to, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de Auxiliar, ní-
vel 1, com Graduação, para a Facul-
dade de Medicina. O referido contra-
to deverá vigorar pelo período de 01/
06/2006 a 31/05/2007. Esta Portaria
entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0474, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº
23117.003243/2006-91, Rosimeire
Ferreira do Nascimento, como Pro-
fessora Substituta, em regime de tra-
balho de 20 (vinte) horas semanais e
salário correspondente à classe de
Auxiliar, nível 1, com Graduação, para
a Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 01/06/2006 a 31/05/2007. Esta
Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 0475, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003241/2006-01, Ludmilla Lo-
pes Campos, como Professora Subs-

Portaria Proreh nº. 0399, de 19/05/2006
Concede Abono de Permanência a
Raquel Cristina Radames de Sá, ocu-
pante do cargo de Professora Adjun-
to 4 – Doutorado – Dedicação Exclu-
siva, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitu-
cional nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de
10/06/2005, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria Proreh nº. 0419, de 29/05/2006
Concede Abono de Permanência a
Vera Lúcia Puga de Sousa, ocupan-
te do cargo de Professora Adjunto 4
– Doutorado – Dedicação Exclusiva,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 1º,
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
41/03 combinado com artigo 3º da
Emenda Constitucional 20/98. Esta
portaria entra em vigor a partir de
01/01/04, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0466, de 19/06/2006
Concede Abono de Permanência a
Ivanildo Simão da Silva, ocupante do
cargo de Assistente em Administra-
ção – NI – D – 113, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 41/03, pu-
blicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 18/06/2006, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0467, de 28/06/2006
Designa a servidora Maria Aparecida
Carrijo para substituir a Diretora da
Diretoria de Administração de Progra-
mas Sociais, da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 03/07/2006
a 01/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor em 03/07/2006.
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tituta, em regime de trabalho de 20
(vinte) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de Auxiliar, ní-
vel 1, com Especialização, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período
de 01/06/2006 a 31/05/2007. Esta
Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 0476, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003217/2006-63, Jacquelaine
Florindo Borges, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de As-
sistente, nível 1, com Mestrado, para
a Faculdade de Gestão e Negócios.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 01/06/2006 a 31/12/2006.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0477, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003218/2006-16, Veridiana
Sefrin Novaes Rodrigues, como Pro-
fessora Substituta, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) horas sema-
nais e salário correspondente à clas-
se de Auxiliar, nível 1, com Especializa-
ção, para a Faculdade de Gestão e
Negócios. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 31/05/2006 a
31/12/2006. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0478, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003234/2006-09, Ricarda Ma-
ria dos Santos, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-

lário correspondente à classe de Ad-
junto, nível 1, com Doutorado, para a
Faculdade de Medicina Veterinária,
na vaga oriunda da Licença Médica
de Elmo Gomes Diniz. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
12/06/2006 a 10/08/2006. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 0479, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003364/2006-33, Viviane Ro-
drigues Alves de Moraes, como Pro-
fessora Substituta, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) horas sema-
nais e salário correspondente à clas-
se de Assistente, nível 1, com Mes-
trado, para o Instituto de Biologia. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 19/06/2006 a 31/12/2006.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria Proreh nº. 0480, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003235/2006-45, Patrícia de
Brito Rocha Porto, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salá-
rio correspondente à classe de Auxi-
liar, nível 1, com Graduação, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da Licença para pós-
graduação de Zeina Abdulmassih
Koury Simão. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 12/06/2006
a 31/12/2006. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0481, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.006333/95-21, Marília Mendes
Ferreira, como Professora Substitu-

ta, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais e salário cor-
respondente à classe de Adjunto, ní-
vel 1, com Doutorado, para o Instituto
de Letras e Lingüística, na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação
de Maria de Fátima Guilherme de
Castro. O referido contrato deverá vi-
gorar pelo período de 12/06/2006 a
31/12/2006. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria Proreh n°. 0482, de 28/06/2006
Designa o servidor Valtercides Ber-
nardes para substituir o Gerente da
Divisão de Gráfica, da Diretoria de
Imprensa Universitária, da Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração
(FG-4), desta Universidade, no perío-
do de 30/06/2006 a 19/07/2006. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no pro-
cesso. Esta portaria entra em vigor
em 30/06/2006.

Portaria Proreh nº. 0483, de 28/06/2006
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.003236/2006-90, Débora Alvim
Pimenta Santos, como Professora
Substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e sa-
lário correspondente à classe de Au-
xiliar, nível 1, com Graduação, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da aposentadoria de
José Olímpio de Magalhães, ocorri-
da em 27/02/1997. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
12/06/2006 a 31/12/2006. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 0484, de 29/06/2006
Torna sem efeito a Portaria Proreh nº.
370, de 09 de maio de 2006, referen-
te à prorrogação do Contrato de
Juliano Silva Bologna Garcia. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh n°. 0485, de 03/07/2006
Designa o servidor Pedro Antônio de
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Oliveira Filho para substituir o Encar-
regado de Obras, da Diretoria de
Obras (FG-8), desta Universidade, no
período de 03/07/2006 a 01/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria Proreh n°. 0486, de 03/07/2006
Designa a servidora Sirlei Aparecida
Martins Ferreira para substituir a Di-
retora da Diretoria de Extensão e
Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão
Cultura e Assuntos Estudantis (CD-4),
desta Universidade, no período de
03/07/2006 a 17/07/2006. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria Proreh nº. 0487, de 03/07/2006
Concede Abono de Permanência a
Marcelo Lynce Ribeiro Chaves, ocu-
pante do cargo de Professor Titular –
Doutorado – Dedicação Exclusiva, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 5º, arti-
go 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 08/11/2004,
revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria Proreh nº. 0488, de 03/07/2006
Concede Abono de Permanência a
Keide Matumoto, ocupante do cargo
de Professor Titular – Especialização
– Dedicação Exclusiva, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/05/2006, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0489, de 03/07/2006
Concede Abono de Permanência a
José Wilson Resende, ocupante do
cargo de Professor Titular – Doutora-
do – Dedicação Exclusiva, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 5º, artigo 2º da

Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/05/2006, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0490, de 03/07/2006
Concede Abono de Permanência a
Roberto Daud, ocupante do cargo de
Professor Adjunto 4 – Doutorado –
Dedicação Exclusiva, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 06/05/2005, revoga-
das as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0491, de 03/07/2006
Concede Abono de Permanência a
Maria Elisabeth Fonseca, ocupante
do cargo de Técnica de Enfermagem
– NI – D – 115, do Quadro Permanen-
te desta Universidade, com fundamen-
to no § 1º, artigo 3º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Di-
ário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 27/06/2006, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria Proreh n°. 0492, de 03/07/2006
Designa o professor Luiz Carlos de
Laurentiz para substituir o Pró-Reitor
da Pró-Reitoria de Extensão Cultura e
Assuntos Estudantis (CD-2), desta Uni-
versidade, no período de 03/07/2006
a 17/07/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0493, de 03/07/2006
Designa a professora Gercina San-
tana Novais para substituir o Pró-Rei-
tor da Pró-Reitoria de Extensão Cul-
tura e Assuntos Estudantis (CD-2),
desta Universidade, no período de
18/07/2006 a 30/07/2006. Concede
o pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor em 18/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0494, de 03/07/2006
Designa o servidor Samuel Fonseca

para substituir a Auditora Geral, da
Auditoria Interna (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 24/072006
a 07/08/2006. Concede o pagamen-
to da substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 24/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0495, de 03/07/2006
Designa o servidor José Anatólio
Ferreira Guimarães para substituir a
Assessora Especial 3, da Reitoria
(FG-1), desta Universidade, no perí-
odo de 10/07/2006 a 29/07/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 10/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0496, de 03/07/2006
Designa a servidora Maria Auxiliadora
para substituir a Secretária do Ins-
tituto de Ciências Agrárias (FG-7),
desta Universidade, no período de
11/07/2006 a 20/07/2006. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor em 11/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0497, de 03/07/2006
Designa a servidora Clara Pissiguelli
Grama Valentim para substituir a Che-
fe do Setor de Acompanhamento de
Contratos, da Diretoria de Compras
e Licitações, da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Administração (FG-6),
desta Universidade, no período de
17/07/2006 a 31/07/2006. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.Esta
portaria entra em vigor em 17/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0514, de 05/07/2006
Designa a professora Raquel Cristina
Radamés de Sá para substituir a Pró-
Reitora da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (CD-2), desta Universidade, no
período de 10/07/2006 a 15/07/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 10/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0515, de 05/07/2006
Designa o servidor João Luiz de Car-
valho para substituir a Secretária da
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Diretoria do Hospital Veterinário
(FG-7), desta Universidade, no perí-
odo de 17/07/2006 a 04/08/2006.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 17/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0516, de 05/07/2006
Designa o servidor Nilton César de
Souza para substituir o Gerente da
Divisão de Apoio Administrativo, da
Diretoria do Hospital Veterinário
(FG-4), desta Universidade, no perí-
odo de 17/07/2006 a 15/08/2006.

Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor em 17/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0517, de 05/07/2006
Designa a servidora Dinamar Ramos
Gonzaga para substituir a Secretária
da Diretoria de Compras e Licitações,
da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (FG-7), desta Univer-
sidade, no período de 03/07/2006 a
01/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-

tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 03/07/2006.

Portaria Proreh n°. 0519, de 05/07/2006
Designa a servidora Nelma Maria Xa-
vier Falco para substituir a Chefe do
Setor de Limpeza Umuarama, da Di-
visão de Serviços Gerais, da Prefei-
tura Universitaria (FG-6), desta Uni-
versidade, no período de 01/07/2006
a 31/08/2006. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 01/07/2006.
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