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PORTARIAS DA REITORIA
PORTARIA R  Nº. 1576, de 22/12/2011
Determina a interrupção das férias 
programadas no período de 20/12/11 
a 21/01/12 do servidor Rosana Maria 
Nascimento de Assunção, ocupante 
do cargo Professor 3º Grau, do Qua-
dro Permanente desta Universidade. 
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

PORTARIA R  Nº. 53, de 13/012012
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 
09/01/2012 a 22/01/2012 do servidor 
Hudson de Paula Carvalho, ocupante 
do cargo de Professor 3º Grau, do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 142/2012 de 07/02/2012
Concede Licença Capacitação a 
servidora Abigail de Almeida Ra-
mos, no período de 01/03/2012 a 
29/05/2012, por 90 dias, referente 
ao período aquisitivo de 01/09/2003 
a 31/08/2008, a fim de participar do 
curso de Informática avançada, na 
Silva & Oliveira Cursos Profissiona-
lizantes LTDA – ME, em Uberlândia 
– MG. Esta portaria entra em vigor 
em 01/03/2012.

PORTARIA R Nº. 0152, de 08/02/2012
Prorroga o afastamento concedido 
à professora Flávia Ballerini, da 
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFU – FAUeD, processo 
23117.000720/2011-24, integral, 
com bolsa/CAPES, para o período 
de 01/03/2012 a 31/08/2012, e sem 
bolsa para o período de 01/09/2012 
a 28/02/2013, para continuação dos 
estudos de Doutoramento, na Uni-
versidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG, na cidade de Belo Horizonte, 

no Estado de Minas Gerais, Brasil, 
conforme MI 003/2012-FAUeD. Esta 
Portaria entrará em vigor no período 
mencionado no artigo 1º retro, revo-
gadas as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº 0153, de 08/02/2012
Prorroga o afastamento concedido à 
professora Giovanna Teixeira Damis 
Vital GIOVANNA TEIXEIRA DAMIS 
VITAL, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFU – FAUeD, proces-
so 23117.000841/2009-51, integral, 
sem bolsa/CAPES, para o período 
de 02/03/2012 a 01/03/2013, para 
continuação dos estudos de Dou-
toramento, na Universidade de São 
Paulo – FAU/USP, na cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, Bra-
sil, conforme MI 004/2012- FAUeD. 
Esta Portaria entrará em vigor no 
período mencionado no artigo 1º 
retro, revogadas as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 183/2012, de 17/02/2012 
Concede Licença Capacitação a 
servidora Elisa Mara Vieira Fa-
ria, no período de 18/02/2012 a 
17/04/2012, por 60 dias, referente 
ao período aquisitivo de 07/04/2006 
a 06/04/2011, a fim de elaborar Tra-
balho de Conclusão de Curso de 
Especialização em Gestão e Políticas 
Públicas, na Faculdade Católica de 
Uberlândia. Esta portaria entra em 
vigor em 18/02/2012.

PORTARIA R Nº. 202/2012, de 28/02/2012
Concede Licença Capacitação a 
servidora Berenice Araújo Dantas 
de Biagi, no período de 01/03/2012 
a 29/05/2012, por 90 dias, referente 
ao período aquisitivo de 01/01/2005 
a 31/12/2009, a fim de concluir Dis-
sertação de Mestrado em Psicologia 

Aplicada, na Universidade Federal 
de Uberlândia. Esta portaria entra em 
vigor em 01/03/2012.

PORTARIA R Nº 204/2012, de 28/02/2012 
Concede Licença Capacitação a ser-
vidora Maria José França, no período 
de 09/03/2012 a 07/05/2012, por 60 
dias, referente ao período aquisitivo 
de 01/06/2004 a 31/05/2009, a fim 
de participar do curso de Informá-
tica básica, no Programa Nacional 
de Computação – PRONACO, em 
Uberlândia - MG. Esta portaria entra 
em vigor em 09/03/2012.

PORTARIA R Nº. 222/2012, de 05/03/2012 
Concede Licença Capacitação a 
docente Fernanda Mussalim Gui-
marães Lemos Silveira, no período 
de 19/03/2012 a 16/06/2012, por 90 
dias, referente ao período aquisitivo 
de 10/02/2003 a 09/02/2008, a fim de 
finalizar escrita de livro. Esta portaria 
entra em vigor em 19/03//2012.

PORTARIA R Nº. 270, de 07/03/2012
Nomeia o Professor Francisco José 
Torres de Aquino do Instituto de 
Química como novo membro do 
Conselho Editorial da EDUFU. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
com efeitos retroativos a 11 de janeiro 
de 2011, revogando-se a Portaria R 
Nº. 35 de 11 de janeiro de 2012.

PORTARIA R Nº. 271, de 07/03/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
reconhecimento do diploma de 
Mestrado em Gestão Empresarial 
obtido por Wanderklayson Aparecido 
Medeiros de Ol ivei ra junto à 
Universidade de Trás-os-Montes e 
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Alto Douro/Portugal. São Nomeados 
membros desta Comissão os 
professores Stella Naomi Moriguchi, 
Valdir Machado Valadão Júnior e 
Verônica Angélica Freitas de Paula, a 
fim de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior. Parágrafo Único: 
A Comissão, ora Nomeada, deverá 
realizar o trabalho no prazo de 
30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 272/12, de 07/03/2012
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da 
Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 
e o Programa de Capacitação dos 
Servidores Técnico-administrativos, 
o afastamento integral pelo prazo de 
24 meses, no período de 12/03/2012 
a 11/03/2014, da servidora Luciana 
Carne i ro  Pere i ra  Gonça lves, 
Nutricionista, para cursar Pós-
graduação, em nível de Mestrado, 
na área de Ciências da Saúde, na 
Universidade Federal de Uberlândia 
- MG - Brasil. Esta Portaria entra em 
vigor em 12/03/2012.

PORTARIA R Nº. 290/12, de 09/03/2012
O Reitor da Universidade Federal 
de Uberlândia, Prof. Alfredo Júlio 
Fernandes Neto, no uso de suas 
atribuições. Considerando a Portaria 
R Nº1125/11 de 01 de setembro de 
2011 que autorizou o afastamento 
integral da servidora Joelma Reis 
Soares Moura, Assistente Social, 
pelo prazo de 06 meses, no período 
de 10/09/2011 a 10/03/2012. Consi-
derando o requerimento da servidora 
e pareceres favoráveis das chefias. 
Prorroga o afastamento integral da 
servidora pelo prazo de 3 meses, no 
período de 11/03/2012 a 10/06/2012,  
a fim de concluir o Mestrado na  Uni-
versidade de Uberaba – UNIUBE – 
MG – Brasil. Esta Portaria entra em 
vigor em 11/03/2012.

PORTARIA R Nº. 292, de 09/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 

de 17/12/1991), ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s). Glaucia 
Guimarães Souza Nene. Esta portaria 
tornar-se-á cancelada nos casos em 
que cessar o risco ou o Servidor for 
afastado do local ou atividade que 
deus origem a concessão; Essa 
portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 08/02/2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 293, de 09/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s). Luciana 
Cristina Machado. Esta portaria 
tornar-se-á cancelada nos casos em 
que cessar o risco ou o Servidor for 
afastado do local ou atividade que 
deus origem a concessão. Essa 
portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 10/02/2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº294 DE 09/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s). Luciana Maria 
Pires Carrijo. Esta portaria tornar-se-á 
cancelada nos casos em que cessar 
o risco ou o Servidor for afastado do 
local ou atividade que deus origem 
a concessão; Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 01/03/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 295, de 09/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 

(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao(s) servidor(es) abaixo 
relacionado(s). Luane Resende 
França. Esta portaria tornar-se-á 
cancelada nos casos em que cessar 
o risco ou o Servidor for afastado do 
local ou atividade que deus origem 
a concessão; Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 23/02/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 297, de 09/03/2012
O Reitor em exercício da Universidade 
Federal de Uberlândia, Prof. Darizon 
Alves de Andrade, no uso de suas 
atribuições. Considerando a Portaria 
R Nº 225/11 de 28 de fevereiro de 
2011 que autorizou o afastamento 
integral da servidora Ilza Maria da 
Silva Alves, Assistente Social, pelo 
prazo de 12 meses, no período 
de 11/03/2011 a 10/03/2012. 
Considerando o requerimento da 
servidora e pareceres favoráveis 
das chefias. Prorroga o afastamento 
integral da servidora pelo prazo de 
3 meses, no período de 11/03/2012 
a 10/06/2012,  a fim de concluir 
o Mestrado na  Universidade de 
Uberaba – UNIUBE – MG – Brasil. 
Esta Portaria entra em vigor em 
11/03/2012.

PORTARIA R  Nº 301, de 12/03/2012
Determina a in terrupção das 
férias programadas no período 
de  17/02/2012 a 17/03/2012 do 
servidor(a) Fábio Franceschini Mitri 
Luiz,  ocupante do cargo de professor 
3 grau, do Quadro Permanente desta 
Universidade. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua  publicação.

PORTARIA R Nº. 304, de 14/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao(s) servidor(es) abaixo 
relacionado(s). Letícia Silva Souto                                                                     
Liliane Martins De Oliveira. Esta 
portaria tornar-se-á cancelada nos 
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casos em que cessar o risco ou 
o Servidor for afastado do local 
ou atividade que deu origem a 
concessão; Essa portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 01/02/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 306, de 14/03/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido 
de reconhecimento de diploma 
de Mestrado em Direito Público 
obtido por João de Carvalho junto à 
Universidad Autónoma de Assunción 
–  Assunç ión /Pa raguay.  São 
Nomeados membros desta Comissão 
os professores: Altamirando Pereira 
da Rocha, Edihermes Coelho e 
Alexandre Walmott Borges, a fim 
de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior.Parágrafo Único: 
A Comissão, ora Nomeada, deverá 
realizar o trabalho no prazo de 
30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 324, de 1903/2012
Prorroga, por mais 30 (trinta) dias, a 
Portaria R nº. 1582, de 26 de dezembro 
de 2011, que designou os servidores 
Adailton Borges de Oliveira, Paulo 
Fernandes de Bessa, matrícula 
SIAPE nº. 0412293 e Alessandro 
Miro Degani, matrícula SIAPE nº. 
0159468, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão 
de Sindicância investigativa, 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 administrativo 
nº. 23117.010228/2011-67, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua assinatura.

PORTARIA R Nº. 338, de 19/03/2012
Ficam reativados os efeitos da 
Portaria 0795 de 27 de junho de 2011, 
suspensos pela Portaria 0118 de 01 

de fevereiro de 2012, de afastamento 
no país, do professor Luiz Humberto 
Martins Arantes, do Instituto de 
Artes da UFU – IARTE, processo 
23117.004639/2011-13, integral 
sem bolsa/CAPES, restabelecendo 
a referida liberação para o período 
de 29/02/2012 a 31/07/2012, para 
continuação dos estudos de Pós-
doutoramento na UDESC, na cidade 
de Florianópolis, no Estado de 
Santa Catarina, Brasil, conforme MI 
071/2012 de 14/03/2012 – IARTE.  
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, retroagindo seus efeitos à 
data mencionada no artigo anterior, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. R 339, de 19/03/2012
Altera a condição do professor 
Edward Luís De Araújo, liberado 
para qualificação na Universidade 
de São Paulo – USP, na cidade de 
São Carlos - Estado de São Paulo, 
conforme portaria R 0996 de 05 de 
agosto de 2011, de “integral sem 
bolsa”, para “integral com bolsa - 
CAPES”, a partir de 01/03/2012 a 
31/01/2013, conforme Ofício 179-
08/2012 - CAPES, de 16/03/2012. 
Esta portaria entra em vigor nesta 
data, retroagindo seus efeitos 
a 01/03/2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. R 340, de 19/03/2012
Encerra, nos termos da Resolução 
08/08, de 05 de setembro de 2008, do 
Conselho Diretor desta Universidade, 
processo 23117.000818/2011-
81, estágio pós-doutoramento, 
na Universidade de São Paulo - 
USP, da professora Elaine Cristina 
Cintra, do Instituto de Letras e 
Lingüística da UFU – ILEEL, com 
retorno às atividades acadêmicas em 
28/02/2012, conforme MI 045/2012, 
do ILEEL. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, retroagindo seus efeitos 
no período retrocitado no artigo 1º, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº 342 , de 20/03/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 

no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, 
incidente sobre o vencimento do 
cargo efetivo (Art. 12, inciso I e § 3º 
da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao (s) 
servidor (es) abaixo relacionado(s). 
Klebiana Almeida Silva. Essa portaria 
entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir 
de 15/03/2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 345, de 20/03/2012
Prorroga, por mais 60 (sessenta) 
dias, a Portaria R nº. 04, de 02 
de janeiro de 2012, que designou 
os servidores Alessandro Miro 
Degani, Paulo Fernandes de Bessa 
e Adailton Borges de Oliveira, 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. 23117.002393/2010-64, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua assinatura.

PORTARIA R Nº. 349, de 21/03/2012
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da 
Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 
e o Programa de Capacitação dos 
Servidores Técnico-administrativos, 
o  a fas tamento  in tegra l  pe lo 
prazo de 24 meses, no período 
de 02/04/2012 a 01/04/2014, da 
servidora, Daniela Lemos Borges, 
Técnica de Enfermagem, matrícula 
SIAPE 1365839, para cursar Pós-
graduação, em nível de Mestrado, 
na área de Ciências da Saúde, na 
Universidade Federal de Uberlândia 
- MG - Brasil. Esta Portaria entra em 
vigor em 02/04/2012.

PORTARIA R Nº. 350, de 21/03/2012
Prorroga, por mais 60 (sessenta) 
dias, a Portaria R nº. 02, de 02 
de janeiro de 2012, que designou 
os servidores Alessandro Miro 
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Degani, Paulo Fernandes de Bessa 
e Adailton Borges de Oliveira, 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. 23117.003501/2010-16, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua assinatura.

PORTARIA R Nº. 351, de 22/03/2012
Designa, os servidores Adailton 
Borges de Oliveira e Paulo Fernandes 
de Bessa, e Alessandro Miro Degani, 
para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, com sede 
em Uberlândia-MG, incumbida 
de apurar no prazo de 30 (trinta) 
dias, possível abandono de cargo e 
inassiduidade habitual, atribuído à 
Sra. Cristiane Sardella da Silva, lotada 
no SECMP – Setor de Enfermagem 
Clínica Médica e Pediátrica desta 
Universidade, em vista da ausência 
ininterrupta ao serviço de 18/07/2008 
a 18/05/2011.Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 351, de 22/03/2012
Ficam reativados os efeitos da Por-
taria R 0340 de 27 de fevereiro de 
2009, suspensos pela Portaria R 
0295 de 22 de março de 2011, de 
afastamento no país, do professor 
ANDRÉ Francisco Alcântara Fa-
gundes, da Faculdade de Gestão e 
Negócios da UFU – FAGEN, proces-
so 23117.001823/2009-97, integral 
com bolsa (FAPEMIG), prorrogando 
a referida liberação para o período 
de 02/03/2012 a 31/07/2012, para 
continuação dos estudos de douto-
ramento na Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG, na cidade  de 
Belo Horizonte, no Estado de Minas 
Gerais, Brasil, conforme MI 038/2012 
– FAGEN. Referida reativação dar-
-se-à a partir de 01/01/2012, con-
forme MI – 038/2012-FAGEN. Esta 

Portaria entra em vigor nos períodos 
mencionados nos artigos 1º e 2º 
retro, revogadas as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 358, de 23/03/2012
Designa, os servidores Alessandro 
Miro Degani, Paulo Fernandes 
de Bessa, e João Batista Borges, 
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 
n°. 23117.001381/2012-84, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 360, de 23/03/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
revalidação de diploma de graduação 
estrangeiro em Psicologia obtido 
por Valkíria de Souza Barbosa 
Bezerra  junto à Georgian Court 
University – New Jersey/EUA. São 
Nomeados membros desta Comissão 
os professores Joaquim Carlos 
Rossini, Áurea de Fátima Oliveira e 
Marineia Crosara de Resende, a fim 
de que reunidos sob a presidência 
do primeiro, executem o disposto 
no artigo anterior.Parágrafo Único: 
A Comissão, ora Nomeada, deverá 
realizar o trabalho no prazo de 
30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 361, de 23/03/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido 
de revalidação de diploma de 
graduação estrangeiro em “Business 
Administration”  obtido por Abdal 
Latif Q Abdal Latif  junto à University 
of Baghdad – Bagdá/Iraque. São 
Nomeados membros desta Comissão 
os professores Tânia Regina Brasileiro 
Azevedo Teixeira, Márcia Freire 
de Oliveira e André Carlos Martins 
Menck, a fim de que reunidos sob a 

presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior.Parágrafo 
Único: A Comissão, ora Nomeada, 
deverá realizar o trabalho no prazo 
de 30 dias, a contar desta data.  Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 362, de 23/03/2012
Aplica a penalidade de advertência à 
servidora Luciana Alves De Melo, por 
ter incorrido nas infrações descritas 
pelo art. 116, incisos I, III e VII da 
Lei 8.112/90, tendo inobservado os 
deveres funcionais de um servidor 
público federal, conforme disposto 
neste mesmo diploma legal e no 
Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, bem como nas 
demais legislações pertinentes e 
complementares ao caso em pauta. 
Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 364, de 26/03/2012
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da 
Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 
e o Programa de Capacitação dos 
Servidores Técnico-administrativos, 
o  a fas tamento  in tegra l  pe lo 
prazo de 16 meses, no período 
de 02/04/2012 a 01/08/2013, da 
servidora, Lara Rossana Rastrelo, 
Técnico de Laboratório, matrícula 
SIAPE 1660013, para cursar Pós-
graduação, em nível de Mestrado, 
na área de Química, na Universidade 
Federal de Goiás  - Catalão -  GO - 
Brasil. Esta Portaria entra em vigor 
em 02/04/2012.

PORTARIA R Nº. 367, de 27/03/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
reconhecimento de diploma de 
Mestrado em Direito Internacional e 
Direitos Humanos obtido por Flávio 
Pimenta de Souza junto à United 
Nations – Mandated University for 
Peace (UPEACE) – San José/Costa 
Rica. São Nomeados membros desta 
Comissão os professores: Cícero 
José Alves Soares, Shirlei Silmara 
de Freitas Mello e Alexandre Walmott 
Borges, a fim de que reunidos sob a 
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presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. Parágrafo 
Único: A Comissão, ora Nomeada, 
deverá realizar o trabalho no prazo 
de 30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 376, de 27/03/2012
Encerra, nos termos da Resolução 
08/08 de 05 de setembro de 2008, do 
Conselho Diretor desta Universidade, 
o processo n° 23117.001757/2009-
55, de afastamento integral, sem 
bolsa, para cursar Mestrado na 
Universidade Federal de Uberlândia 
– UFU, da Professora Lucimar Divina 
Alvarenga Prata, , da Escola de 
Educação Básica da UFU - ESEBA, 
com defesa de Dissertação em 
25/08/2011, e retorno às atividades 
acadêmicas  em 02 /01 /2011 , 
conforme MI 026/2012 da ESEBA. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, retroagindo seus efeitos nos 
períodos retrocitados no artigo 1º, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 377, de 27/03/2012
Ficam reativados os efeitos da 
Portaria 0341 de 27 de fevereiro de 
2009, suspensos pela Portaria 1387 
de 20 de dezembro de 2010, de 
afastamento no país, da professora 
Fernanda Macie l  Peixoto ,  da 
Faculdade de Gestão e Negócios 
da UFU – FAGEN, processo 
23117.001824/2009-31. Autoriza, 
nos termos da Resolução 08/08 de 05 
de setembro de 2008, do Conselho 
Diretor desta Universidade, o retorno 
às atividades acadêmicas sem a 
conclusão do Curso, da professora 
citada, a partir do dia 01/01/2012, de 
acordo com MI 042/2012 – FAGEN. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, retroagindo seus efeitos à 
data mencionada no artigo anterior, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 378, de 27/03/2012
Prorroga o afastamento concedido à 
professora Viviani Alves De Lima,  do 
Instituto de Química da UFU – IQUFU, 
processo 23117.004406/2009-04, 

integral, sem bolsa/CAPES, para o 
período de 11/03/2012 a 10/03/2013, 
para continuação dos estudos de 
Doutoramento, na Universidade de 
São Paulo – USP, na cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, 
Brasil, conforme MI 036/2012 - 
IQUFU. Esta Portaria entrará em vigor 
no período mencionado no artigo 1º 
retro, revogadas as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 379, de 27/03/2012
Designa, os servidores Shirley Silmara 
De Freitas Mello,  Alexandre Walmott 
Borges e Marco Aurélio Nogueira,  
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 
n°. 23117.002413/2012-69, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 381, de 28/03/2012
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da 
Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 
e o Programa de Capacitação dos 
Servidores Técnico-administrativos, 
o afastamento integral pelo prazo de 
24 meses, no período de 02/04/2012 
a 01/04/2014, do servidor, Cláudio 
Gomes Barbosa, Técnico Desportivo, 
para cursar Pós-graduação, em nível 
de Mestrado, na área de Educação 
Física, na Universidade Estadual 
Paulista - UNESP - Rio Claro - SP - 
Brasil. Esta Portaria entra em vigor 
em 02/04/2012.

PORTARIA R Nº. 382, de 28/03/2012
Demitir o Sr. Saulo Cócio Martins 
Filho, docente lotado na Faculdade de 
Medicina da UFU (FAMED), inscrito 
na matrícula SIAPE nº 1664482, por 
ter faltado ao dever de assiduidade 
e pontualidade ao serviço (art. 166, 
X, da Lei 8.112/90) e tendo em vista 
que incorreu em abandono de cargo, 
por ter ficado ausente do serviço, 

de forma intencional, por mais de 
30 (trinta) dias consecutivos. Esta 
Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA R Nº. 385, de 29/03/2012
Aplica a penalidade de Advertência 
ao servidor Claudionor Antônio Da 
Silva, por ter incorrido em infrações 
ao conteúdo do art. 116, incisos I e III 
da Lei 8.112/90 e ao Decreto 1.171/94 
(Código de Ética Profissional do 
Servidor Público), inciso XV, alíneas 
A e M, tendo deixado de observar os 
deveres funcionais de um servidor 
público federal, conforme disposto 
nestes mesmos diplomas legais, 
bem como nas demais legislações 
pertinentes e complementares ao 
caso em pauta. Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 386, de 29/03/2012
Aplica a penalidade de advertência 
ao servidor Carlos Menon De Oliveira, 
inscrito na matrícula SIAPE sob o 
nº. 0410213, por ter incorrido em 
infrações ao conteúdo do art. 116, 
incisos IX e XI e do art. 117, inciso I, 
ambos da Lei 8.112/90 tendo deixado 
de observar os deveres funcionais 
de um servidor público federal, 
conforme disposto neste mesmo 
diploma legal e no Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, bem 
como em todas as demais legislações 
pertinentes e complementares ao 
caso em pauta. Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 392, de 02/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s) Beatriz Vieira 
Dos Santos. Esta portaria tornar-se-á 
cancelada nos casos em que cessar 
o risco ou o Servidor for afastado do 
local ou atividades que deu origem 
a concessão; Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
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no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 29/09/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 415, de 03/04/2012
Designa, os servidores Alessandro 
Miro Degani, Paulo Fernandes 
de Bessa, e João Batista Borges, 
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 
n°. 23117.009537/2010-11, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 417, de 03/04/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
revalidação de diploma de graduação 
estrangeiro obtido por Fabrina Graña 
de Medeiros junto à Universidade 
de La Repúbl ica Oriental  Del 
Uruguay – Facultad de Arquitectura 
–  M o n t e v i d é u / U r u g u a i .  S ã o 
Nomeados membros desta Comissão 
os professores Patrícia Pimenta 
Azevedo Ribeiro, Fernando Garrefa 
e Marília Maria Brasileiro Teixeira 
Vale, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. Parágrafo 
Único: A Comissão, ora Nomeada, 
deverá realizar o trabalho no prazo 
de 30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 421, de 09/04/2012
Autoriza, nos termos da Resolução 
08/08 de 05 de Setembro de 
2008, do Conselho Diretor desta 
Universidade, o afastamento integral, 
sem bolsa, no período de 01/08/2012 
a 31/07/2013, do professor Ernesto 
Sérgio Bertoldo,  do Instituto de 
Letras e Lingüística da UFU – ILEEL, 
processo 23117.002831/2012-56, 
para cursar Pós-doutorado, na 

área de Formação de Professores 
de Línguas, na Faculdade de 
Educação na Universidade de São 
Paulo – FEUSP, na cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, 
Brasil. Esta Portaria entrará em 
vigor em 01/08/2012, revogadas  as 
disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 422, de 09/04/2012
Retificar o período de concessão 
inscrito no artigo 1º da portaria R 
0207 de 29 de  fevereiro de 2012, que 
autorizou o afastamento do professor 
Adriano Mota Loyola, da Faculdade 
de Odontologia da UFU, - FOUFU, 
processo 23117.001112/2012-18, 
para cursar Pós-doutorado na UFMG, 
de 01/01/2012 a 31/12/2012, para 
26/02/2012 a 25/02/2013, de acordo 
MI 022/2012-FOUFU. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data, retroagin-
do seus efeitos ao período retrocitado 
no artigo 1º, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

PORTARIA R Nº. 425, de 09/04/2012
Determina a in terrupção das 
férias programadas no período de  
22/3/2012 a 12/4/2012 do servidor(a) 
Eduardo Neves da Costa Dias, 
ocupante do cargo de PROFESSOR 
3 GRAU, do Quadro Permanente 
desta Universidade. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua  
publicação.

PORTARIA R Nº. 425, de 09/04/2012
Designa os servidores Paulo Fer-
nandes de Bessa, Alessandro Miro 
Degani, e João Batista Borges, para, 
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem 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 cons-
tam do processo administrativo nº. 
23117.002607/2012-64, bem como 
as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos. 
Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

PORTARIA R Nº. 434, de 10/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (s) servidor 
(es) abaixo relacionado(s). Jussara 
Gabriel Santos. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 28/03/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 435, de 10/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, 
incidente sobre o vencimento do 
cargo efetivo (Art. 12, inciso I e § 3º 
da Lei 8.270, de 17/12/1991), ao (s) 
servidor (es) abaixo relacionado(s). 
Luciana Vieira Montes. Essa portaria 
entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir 
de 21/03/2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 436, de 10/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (s) servidor 
(es) abaixo relacionado(s). Fabiana 
Barboza Vieira Diniz. Essa portaria 
entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir 
de 12/03/2012, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 437, de 10/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (s) servidor 
(es) abaixo relacionado(s). Marcelo 
Chagas Carvalho. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
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financeiros a partir de 28/03/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 449, de 10/04/2012
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
reconhecimento do diploma de 
Doutorado em Educação obtido 
por Tatianne Ferreira de Oliveira 
junto à Universidade de Orléans/
França. São Nomeados membros 
desta Comissão os professores 
Carla Eponina Hori, Vicelma Luiz 
Cardoso e Miria Hespanhol Miranda 
Reis, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. Parágrafo 
Único: A Comissão, ora Nomeada, 
deverá realizar o trabalho no prazo 
de 30 dias, a contar desta data. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA R Nº. 455, de 12/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991),  ao(s) servidor(es) 
abaixo re lac ionado(s) .  JULIA 
ARAÚJO DE LIMA . Esta portaria 
tornar-se-á cancelada nos casos 
em que cessar o risco ou o Servidor 
for afastado do local ou atividades 
que deu origem a concessão; Essa 

portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 15/03/2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 456, de 12/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s). Rodrigo 
Hipólito Azevedo De Oliveira    Esta 
portaria tornar-se-á cancelada nos 
casos em que cessar o risco ou 
o Servidor for afastado do local 
ou atividades que deu origem a 
concessão; Essa portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 06/03/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 457, de 12/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991),  ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s). Danielle Souza 
Vieira. Esta portaria tornar-se-á 
cancelada nos casos em que cessar 
o risco ou o Servidor for afastado do 

local ou atividades que deu origem a 
concessão; portaria entra em vigor 
na data de sua publicação no Boletim 
de Pessoal, com efeitos financeiros 
a partir de 01/03/2012, revogando-se 
as disposições em contrário.

PORTARIA R Nº. 458, de 12/04/2012
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, correspondente 
ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao(s) servidor(es) abaixo 
relacionado(s). Maurício Scoton 
Igarasi                                                         Esta 
portaria tornar-se-á cancelada nos 
casos em que cessar o risco ou 
o Servidor for afastado do local 
ou atividades que deu origem a 
concessão; Essa portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 12/03/2012, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA R Nº. 462, de 12/04/2012
Determina a in terrupção das 
férias programadas no período de  
12/4/2012 a 26/4/2012 do servidor(a) 
Luzmar de Paula Faria, ocupante do 
cargo de professor 3 grau, do Quadro 
Permanente desta Universidade. 
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua  publicação.

PORTARIAS DA PROREH
PORTARIA PROREH/Nº 027, de 03/01/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, ao professor 
Gilberto De Lima Macedo Júnior, da 
classe de Adjunto nível 1, com Douto-
rado, para a classe de Adjunto nível 2,  
com Doutorado. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 028, de 03/01/2012
Concede Progressão Vertical por Ti-
tulação à professora Iara Maria Mora, 
da classe de Assistente nível 3, com 
Mestrado, para a classe de Adjunto 

nível 1, com Doutorado. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/UFU/Nº 048, de 09/01/2012
Altera, nos termos do artigo 14, do 
Decreto 94.664/87 e da Resolução 
nº 03/94 do CONSUN, o Regime 
de Trabalho da Professora Marila 
Rezende Azevedo, de 40 horas 
semanais, para 40 horas semanais 
com Dedicação Exclusiva, a partir de 
01/02/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 051, de 10/01/2012
Autoriza o pagamento de Incentivo 
Salarial, pela obtenção do curso de 
Mestrado, à Professora Elisabeth 
De Souza Figueiredo Cunha. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 052, de 10/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.009823/2011-50, Sabrina 
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Faria De Queiroz, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, na 
vaga oriunda da licença Maternidade 
de 03/04/2012 a 02/06/2012 da profª 
Soraia Aparecida Cardozo. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 02/01/2012 a 02/06/2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 069, de 10/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000041/2012-
36, Rose Mara Vidal De Souza, como 
Professora Temporária em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 13/01/2012 a 12/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 086, de 13/01/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação, ao professor Gilberto José 
Miranda, da classe de Assistente nív-
el 3, com Mestrado, para a classe de 
Adjunto nível 1, com Doutorado. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/UFU/Nº 087, de 13/01/2012
Altera, nos termos do artigo 14, do 
Decreto 94.664/87 e da Resolução 
nº 03/94 do CONSUN, o Regime 
de Trabalho da Professora Liliane 
Parreira Tannús Gontijo, de 20 horas 
semanais, para 40 horas semanais, 
a partir de 01/02/2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 090, de 19/01/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, à professora Kátia 
Gomes Facure Giaretta, da classe 

de Adjunto nível 1, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 2, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

PORTARIA PROREH/Nº 096, de 23/01/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, ao professor Fer-
nando Rodrigues Martins, da classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 2, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 098, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000133/2012-16, Tiago 
Camarinha Lopes, como Professor 
Temporário, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 099, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000035/2012-89, Danilo 
Adrian Marques como Professor 
Temporário, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 100, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 

Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000036/2012-
23, Leonardo Gomes Oliveira como 
Professor Temporário, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 101, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme docu-
mentação constante do processo nº 
23117.000131/2012-27, Ana Luiza 
Zacour Marinho, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Auxiliar nível 1, com Graduação, na 
vaga oriunda da licença para pós-gra-
duação de 02/03/2011 a 01/03/2012 
da profª Jussara de Souza Carneiro. 
O referido contrato deverá vigo-
rar pelo período de 01/02/2012 a 
31/07/2012.
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 102, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.006610/2011-
76, Lilian Berton, como Professora 
Temporária, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
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a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 103, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.006611/2011-11, 
Fabíola Gonçalves Coelho Ribeiro, 
como Professora Temporária, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar nível 1, com 
Especialização, na vaga oriunda da 
autorização da Portaria Interministe-
rial nº 22, de 23/02/2011, publicada 
no D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 104, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000043/2012-25, Luzélia 
Calegari Santos Moizinho, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Auxiliar nível 1, com Gradu-
ação, na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 105, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.006978/2004-
13, Michelle De Castro Carrijo, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Adjunto nível 1, com Douto-
rado, na vaga oriunda da autorização 

da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 106, de 23/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme docu-
mentação constante do processo nº 
23117.000134/2012-61, Lara Martim 
Rodrigues Selis, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, na 
vaga oriunda da cessão do prof. Cle-
omar Gomes da Silva, ocorrida em 
01/03/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 111, de 24/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.002295/2007-
21, Ricardo José Dos Santos como 
Professor Temporário, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 112, de 24/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000132/2012-71, Pedro 
Henrique De Moraes Cicero, como 

Professor Substituto, em regime de 
trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da Ces-
são da profª Vanessa Petrelli Corrêa, 
ocorrida em 02/05/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período de 
01/02/2012 a 31/07/2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data, revogando-
-se as disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 133, de 30/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000060/2012-62, Wilker 
Gléria De Oliveira, como Professor 
Substituto, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, na 
vaga oriunda da Licença Maternida-
de de 01/12/2011 a 28/05/2012, da 
profª Sílvia Cristina Figueira Olinto. O 
referido contrato deverá vigorar pelo 
período de 01/02/2012 a 31/07/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 134, de 30/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000135/2012-13, Camila 
Do Carmo Hermida, como Professora 
Temporária, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 135, de 30/01/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação, ao professor Márcio Lopes 
Pimenta, da classe de Assistente nív-
el 1, com Mestrado, para a classe de 



10 23 DE ABRIL DE 2012

Adjunto nível 1, com Doutorado. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 142, de 31/01/2012
Concede Progressão Vertical por Ti-
tulação, ao professor Ilírio José Rech, 
da classe de Assistente nível 2, com 
Mestrado, para a classe de Adjunto 
nível 1, com Doutorado. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 143, de 31/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.000291/2012-76, Cláudia 
Macedo Coutinho Freitas, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da Licença 
para pós-graduação de 14/09/2011 a 
13/09/2012 da profª Leonice Matilde 
Richter. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 144, de 31/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000034/2012-
34, Raquel Fialho De Queiroz Lafetá, 
como Professora Temporária, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Assistente nível 1, 
com Mestrado, na vaga oriunda da 
autorização da Portaria Interministe-
rial nº 22, de 23/02/2011, publicada 
no D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 145, de 31/01/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-

ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000040/2012-91, Ges-
ner Duarte Pádua como Professor 
Temporário, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 146, de 31/01/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação à professora Elizabeth 
Lannes Bernardes, da classe de As-
sistente nível 3, com Mestrado, para 
a classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data, com efeitos retroativos a 
16/08/2011.

PORTARIA PROREH/Nº 147, de 31/01/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação à professora Aleandra Da 
Silva Figueira Sampaio, da classe 
de Assistente nível 1, com Mestrado, 
para a classe de Adjunto nível 1, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 155, de 01/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000258/2012-
46, LETÍCIA SILVA SOUTO, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Adjunto nível 1, com Douto-
rado, na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 177, de 06/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000039/2012-
67, Kátia Dionísio De Oliveira, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 178, de 06/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.000621/2012-23, Beatriz 
Montes Fidale, como Professora 
Temporária, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 31/01/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH Nº 188, de 08/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Cirlana Rodrigues De 
Souza por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1709, de 10 
de agosto de 2011.
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PORTARIA/PROREH Nº 195, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Túlio Arantes Bozola 
por mais 121 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1677, de 05 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 196, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, modifi-
cada pela Lei nº 9.849 de 26 de outu-
bro de 1999, o Contrato de Locação 
de Serviços celebrado entre a Uni-
versidade Federal de Uberlândia e o 
Professor Túlio Guimarães por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro de 
2012. Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 2º da Portaria nº 
1564, de 29 de julho de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 197, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Murilo Naves Amaral 
por mais 29 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 1º da Portaria nº 1669, de 05 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 198, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Tarcísio Braga por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro 
de 2012, e Altera o salário correspon-
dente à classe de Auxiliar nível 1, 
com Graduação (R$ 2.130,33) para 
o salário correspondente à classe 
de Assistente nível 1, com Mestrado 
(R$ 3.016,52). Esta Portaria entra em 
vigor nesta data alterando o artigo 1º 

da Portaria nº 2177, de 24 de outubro 
de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 199, de 09/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.000774/2012-71, 
Fernando Mesquita De Faria como 
Professor Temporário, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 09/02/2012 a 08/02/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH Nº 200, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Mónica Sonia Rodri-
guez por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2110, de 06 
de outubro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 201, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Aline Mesquita Ama-
ral por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1717, de 10 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 202, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 

Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Thaís Cristina De 
Oliveira por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2218, de 01 
de novembro de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 203, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Juliane Cristina 
Do Nascimento por mais 182 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 2º da Portaria 
nº 1692, de 05 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 204, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Jéssica Teixeira De 
Mendonça por mais 182 dias, a par-
tir de 01 de fevereiro de 2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data 
alterando o artigo 2º da Portaria nº 
1737, de 16 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 205, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Beloni Cacique 
Braga por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1611, de 02 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 206, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-



12 23 DE ABRIL DE 2012

cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Aparecida Maria Fon-
seca por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1640, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 207, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, modifi-
cada pela Lei nº 9.849 de 26 de outubro 
de 1999, o Contrato de Locação de 
Serviços celebrado entre a Universidade 
Federal de Uberlândia e a Professora 
Simone Vieira De Melo Shimamoto por 
mais 182 dias, a partir de 01 de fevereiro 
de 2012. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data alterando o artigo 1º da Por-
taria nº 1639, de 03 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 208, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Patrícia Aparecida 
Borges De Lima por mais 182 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1618, de 02 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 209, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Júlio Cézar Coelho 
por mais 182 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 1º da Portaria nº 1647, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 210, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, modifi-
cada pela Lei nº 9.849 de 26 de outu-
bro de 1999, o Contrato de Locação 
de Serviços celebrado entre a Uni-
versidade Federal de Uberlândia e a 

Professora Mara Rúbia De Almeida 
Colli por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1596, de 02 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 211, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Pedro Barbosa por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro de 
2012. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1644, de 03 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/ Nº 212, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia e 
o Professor Delio José Mora Amador 
Júnior por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1619, de 02 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 213, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Heitor Tavares Zanoni 
por mais 104 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 1º da Portaria nº 1645, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA/PROREH/Nº 214, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Belchiolina Beatriz 
Fonseca por mais 92 dias, a partir de 

01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1929, de 13 
de setembro de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 216, de 09/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Mariana Rodrigues 
Bueno por mais 213 dias, a partir de 01 
de agosto de 2011. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data alterando o artigo 2º 
da Portaria nº 716, de 11 de abril de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 218, de 10/02/2012
Altera o salário do professor Tem-
porário Paulo Alliprandini Filho, cor-
respondente à classe de Assistente 
nível 1, com Mestrado (R$ 3.016,52) 
para o salário correspondente à 
classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado (R$ 4.300,00 - Quatro Mil e 
Trezentos Reais). Esta Portaria entra 
em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 219, de 10/02/2012
Reposicionar o Professor Laurence 
Rodrigues Do Amaral, da classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
para a classe de Assistente nível 2 
com Mestrado, com efeitos finan-
ceiros a partir de 06/02/2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 221, de 10/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor João Virmondes Alves 
Simões por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2227, de 01 
de novembro de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 222, de 10/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
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Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Benjamin Da Cunha 
Neto por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1609, de 02 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 223, de 10/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Alexander Ciarlo 
por mais 335 dias, a partir de 01 de 
setembro de 2011.
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 2º da Portaria 
nº 1562, de 29 de julho de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 224, de 10/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, modifi-
cada pela Lei nº 9.849 de 26 de outu-
bro de 1999, o Contrato de Locação 
de Serviços celebrado entre a Uni-
versidade Federal de Uberlândia e o 
Professor Alvaro Henrique Siqueira 
Campos Santos por mais 182 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1698, de 05 de agosto de 2011. 

PORTARIA PROREH/Nº 225, de 10/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Roberto Leonardo 
Caimi por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1697, de 05 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 226, de 10/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.000957/2012-96, 
Kelly Cristina Caetano Silva, como 

Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Especiali-
zação, na vaga oriunda da aposen-
tadoria da profª Dulce Mírian Maciel 
Gontijo, ocorrida em 01 de abril de 
2011. O referido contrato deverá vi-
gorar pelo período de 15/02/2012 a 
31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 227, de 10/02/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação à professora Ana Helena 
Da Silva Delfino Duarte, da classe 
de Assistente nível 1, com Mestrado, 
para a classe de Adjunto nível 1, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 228, de 10/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.000956/2012-41, 
Jozaene Maximiano Figueira Alves 
Faria, como Professora Substituta, 
em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário cor-
respondente à classe DI nível 1, com 
Especialização, na vaga oriunda da 
Aposentadoria da profª Regina Swirk 
Silva, ocorrida em 01 de fevereiro 
de 2011. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 15/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 234, de 13/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001215/2012-
88, André Luis Bertelli Duarte, como 
Professor Substituto, em regime de 
trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença Médica, 
de 09/02/2012 a 08/04/2012, da profª 
Lucimar Divina Alvarenga Prata. O 
referido contrato deverá vigorar pelo 

período de 15/02/2012 a 08/04/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH Nº 235, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Dayane Carvalho 
Cardoso por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2299, de 16 
de novembro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 236, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Rafael De Souza 
Rocha por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1308, de 28 
de junho de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 237, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e a Professora Ana Carolina Do 
Rego Barros Paiva por mais 182 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 2º da Portaria 
nº 2140, de 13 de outubro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 238, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado 
entre a Universidade Federal de 
Uberlândia e a Professora Priscilla 
Barbosa Ferreira Soares por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro 



14 23 DE ABRIL DE 2012

de 2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data alterando o artigo 
2º da Portaria nº 1578, de 29 de 
julho de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 239, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Silvia Cristina Binsfeld 
por mais 182 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data alterando o artigo 
2º da Portaria nº 1570, de 29 de julho 
de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 240, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Willer Daniel Da Silva 
Costa por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1833, de 29 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 241, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Abílio Tomaz Coelho Da 
Silva por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2114, de 06 
de outubro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 242, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, modifi-
cada pela Lei nº 9.849 de 26 de outu-
bro de 1999, o Contrato de Locação 
de Serviços celebrado entre a Uni-
versidade Federal de Uberlândia e o 
Professor Flávio Fernandes Barbosa 
Silva por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 

entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 1563, de 29 
de julho de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 243, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Carlos Antonio Pereira 
por mais 366 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 2º da Portaria nº 1778, de 22 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 244, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Alexandre Azenha 
Alves De Rezende por mais 182 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 2º da Portaria 
nº 2282, de 09 de novembro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 245, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia e 
a Professora Tatiana Aparecida Rosa 
Da Silva por mais 213 dias, a partir 
de 01 de janeiro de 2012, e Altera o 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado (R$ 
3.016,52) para o salário correspon-
dente à classe de  Adjunto nível 1, 
com Doutorado (R$ 4.300,00 - Quatro 
Mil e Trezentos Reais). Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 2º da Portaria nº 2054, de 29 
de setembro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 246, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 

Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Eliane Bogo por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro de 
2012. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1631, de 03 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 247, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Lílian Carla Moreira 
Bento por mais 91 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1630, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 248, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Luciana Araújo Jun-
queira por mais 366 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1633, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 249, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Kátia Da Silva Cunha 
por mais 182 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 1º da Portaria nº 1641, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 250, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
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dia e a Professora Daniela Freitas 
Borges por mais 92 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1634, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 251, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Virgínia Aparecida 
Castro por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1632, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 252, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 
26 de outubro de 1999, o Contrato 
de Locação de Serviços celebrado 
entre a Universidade Federal de 
Uberlândia e a Professora Daniela 
Rodrigues Goulart Gomes por mais 
182 dias, a partir de 01 de fevereiro 
de 2012. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data alterando o artigo 1º da 
Portaria nº 1636, de 03 de agosto 
de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 253, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlân-
dia e o Professor Marcel Alessandro 
Claro por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1648, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 254, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 

e o Professor José Rafael Rosa Da 
Silva por mais 182 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1648, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 255, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor José Hermano Almeida 
Pina por mais 29 dias, a partir de 01 
de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1643, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 256, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Walter Alexandre Alen-
car De Oliveira por mais 366 dias, 
a partir de 01 de fevereiro de 2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1649, de 03 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 258, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Mariana Paula Oliveira 
por mais 182 dias, a partir de 01 de 
fevereiro de 2012. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data alterando o 
artigo 1º da Portaria nº 1928, de 13 
de setembro de 2011.

PORTARIA PROREH Nº 259, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 
8.745, de 09 de Dezembro de 1993, 
modificada pela Lei nº 9.849 de 26 
de outubro de 1999, o Contrato de 
Locação de Serviços celebrado entre 
a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Professora Karla Barbosa De 

Freitas por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1773, de 22 
de agosto de 2011.

PORTARIA/PROREH Nº 260, de 13/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia 
e o Professor Kelenson Silva por mais 
82 dias, a partir de 01 de fevereiro de 
2012. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data alterando o artigo 1º da Portaria 
nº 1682, de 05 de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 262, de 14/02/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação, ao professor Quintiliano 
Siqueira Schroden Nomelini, da 
classe de Assistente nível 2, com 
Mestrado, para a classe de Adjunto 
nível 1, com Doutorado. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 263, de 14/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000042/2012-
81, Vivian Duarte Couto Fernandes, 
como Professora Temporária, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar nível 1, com 
Especialização, na vaga oriunda da 
autorização da Portaria Interministe-
rial nº 22, de 23/02/2011, publicada 
no D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/02/2012 a 31/01/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 264, de 14/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.000773/2012-26, Caroline 
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Maria Fonseca Rocha Vaz, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Auxiliar nível 1, com 
Especialização, na vaga oriunda 
da Licença para pós-graduação de 
21/02/2012 a 20/02/2013 da profª 
Maristela de Souza Pereira. O re-
ferido contrato deverá vigorar pelo 
período de 27/02/2012 a 31/07/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 265, de 14/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.000942/2012-28, 
Fernanda Machado Fonseca, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação, de 01/03/2011 a 
28/02/2013 do prof. Sebastião Mar-
cos Tafuri. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 27/02/2012 a 
31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 279, de 17/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.001263/2012-76, Julice 
Rodrigues Rosa, como Professora 
Temporária, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Auxiliar nível 1, com Especialização, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 16/02/2012 
a 15/02/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 280, de 17/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.001018/2012-69, 
werley rocherter borges ferreira como 
Professor Temporário, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 14/02/2012 a 13/02/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 281, de 22/02/2012
Concede Progressão Vertical por 
Titulação à professora Patrícia De 
Souza Costa, da classe de Assistente 
nível 3, com Mestrado, para a classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.

PORTARIA PROREH/Nº 283, de 22/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.003858/2004-56, Ana 
Marta De Souza, como Professora 
Temporária, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais 
e salário correspondente à classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado, 
na vaga oriunda da autorização da 
Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 23/02/2012 
a 22/02/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/N° 287, de 22/02/2012
Concede Licença para Tratar de Inte-
resses Particulares à servidora Maria 
Amélia Pacheco E Silva, Professora 
Assistente nível 4, lotada na Facul-
dade de Computação, pelo prazo de 
03 (três) meses, contados a partir de 

01 de março de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 288, de 22/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, ao professor 
Valmir Machado Dos Santos, da 
classe DV nível 1, com Mestrado, 
para a classe DV nível 2, com Mes-
trado. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 289, de 22/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, à professora 
Rosineide Marques Ribas, da classe 
de Adjunto nível 3, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 4, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 290, de 22/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, ao professor 
Luiz Antônio De Oliveira, da classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 2, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 291, de 22/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000038/2012-
12, Valiana Alves Teodoro, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Auxiliar nível 1, com Gradu-
ação, na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 26/02/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA/PROREH/Nº 292, de 23/02/2012
Autoriza o pagamento de Incentivo 
Salarial, pela obtenção do curso de 
Mestrado, ao Professor Eduardo 
Jorge Hubaide. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data.



1723 DE ABRIL DE 2012

PORTARIA PROREH/Nº 329, de 27/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001214/2012-
33, Gabriela Martins Silva, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação, de 01/03/2011 a 
28/02/2013 da profª Luciana Ribeiro 
de Lima. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 15/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 330, de 27/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, à professora Maria 
Auxiliadora Cunha Grossi, da classe 
DV nível 2, com Doutorado, para a 
classe DV nível 3, com Doutorado. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.

PORTARIA PROREH/Nº 331, de 27/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, à professora Leila 
Aparecida De Castro Motta, da classe 
de Adjunto nível 3, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 4, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 333, de 27/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, à professora 
Maísa Gonçalves Da Silva, da classe 
DI nível 1, com Especialização, para 
a classe DI nível 2, com Especial-
ização. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 334, de 27/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.000928/2012-
24, Morgana Guilherme De Castro, 
como Professora Substituta, em 
regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário 

correspondente à classe DI nível 
1, com Mestrado, na vaga oriunda 
da Licença para pós-graduação, de 
01/03/2012 a 28/02/2013 da profª 
Sheila Rodrigues Sousa Porta. O 
referido contrato deverá vigorar pelo 
período de 27/02/2012 a 31/07/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 342, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.001455/2012-82, 
Vanessa Fonseca Gonçalves, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação, de 01/03/2012 a 
28/02/2013 da profª Luciana Soares 
Muniz. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data, revogando-se 
as disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 343, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.001444/2012-01, Helen 
Otoni Vieira Batista, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho de 
40 (quarenta) Horas Semanais e sa-
lário correspondente à classe DI nível 
1, com Graduação, na vaga oriunda 
da Licença para pós-graduação, de 
01/03/2012 a 28/02/2013 da profª 
Raquel Fernandes Gonçalves Ma-
chado. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 344, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001454/2012-

38, Pollyanna Honorata Silva, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação, de 11/03/2012 a 
10/03/2013 da profª Cláudia Goulart 
Morais. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 345, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001445/2012-
47, Rogério De Castro Ângelo, como 
Professor Substituto, em regime de 
trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Graduação, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação, de 12/08/2011 a 
11/08/2012, da profª Vilma Aparecida 
Gomes. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 346, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme docu-
mentação constante do processo nº 
23117.003164/96-39, José Franklin 
Moreira, como Professor Substituto, 
em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário 
correspondente à classe de Auxiliar 
nível 1, com Especialização, na vaga 
oriunda da Cessão do prof. Arqui-
medes Diógenes Ciloni, ocorrida em 
22/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 29/02/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.
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PORTARIA PROREH/Nº 354, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, à professora Lília 
Neves Gonçalves, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para 
a classe de Adjunto nível 3, com 
Doutorado. Portaria entra em vigor 
nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 355, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, ao professor Ode-
nir De Almeida, da classe de Adjunto 
nível 1, com Doutorado, para a classe 
de Adjunto nível 2, com Doutorado. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.

PORTARIA PROREH/Nº 356, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, ao professor 
Francisco José De Souza, da classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado, 
para a classe de Adjunto nível 2, com 
Doutorado. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 357, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, ao professor Ales-
sandro Alves Santana, da classe de 
Adjunto nível 2, com Doutorado, para 
a classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 358, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal por 
Tempo de Serviço, ao professor Cés-
ar Guilherme De Almeida, da classe 
de Associado nível 2, com Doutorado, 
para a classe de Associado nível 3, 
com Doutorado. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 359, de 29/02/2012
Concede Progressão Horizontal 
por Tempo de Serviço, ao professor 
Carlos Alberto Gallo, da classe de 
Adjunto nível 3, com Doutorado, para 
a classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data.

PORTARIA PROREH/Nº 361, de 29/02/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 

conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001268/2012-
07, Gabriel Coutinho Sousa Ferreira 
como Professor Temporário, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar nível 1, 
com Graduação, na vaga oriunda da 
autorização da Portaria Interministe-
rial nº 22, de 23/02/2011, publicada 
no D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/03/2012 a 31/08/2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH Nº 362, de 29/02/2012
Prorroga, nos termos da Lei nº 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849 de 26 de 
outubro de 1999, o Contrato de Lo-
cação de Serviços celebrado entre a 
Universidade Federal de Uberlândia e 
a Professora Maria Helena Candelori 
Vidal por mais 182 dias, a partir de 
01 de fevereiro de 2012. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data alterando 
o artigo 1º da Portaria nº 1637, de 03 
de agosto de 2011.

PORTARIA PROREH/Nº 377, de 01/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de 
09 de Dezembro de 1993, da Resolu-
ção 24/94 do CONSUN, e conforme 
documentação constante do proces-
so nº 23117.001447/2012-36, Glaucia 
De Fátima Moreira Vieira E Souza, 
como Professora Temporária, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Assistente nível 1, 
com Mestrado, na vaga oriunda da 
autorização da Portaria Interministe-
rial nº 22, de 23/02/2011, publicada 
no D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 01/03/2012 a 28/02/2013. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 378, de 01/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 

conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001557/2012-
06, Mariana Batista Do Nascimento 
Silva, como Professora Substituta, 
em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário cor-
respondente à classe DI nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da Apo-
sentadoria da profª Lazuíta Goretti de 
Oliveira, ocorrida em 01/03/2012. O 
referido contrato deverá vigorar pelo 
período de 01/03/2012 a 31/07/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 379, de 01/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.006394/2006-00, 
Ana Lílian Caixeta De Oliveira Sou-
sa, como Professora Substituta, em 
regime de trabalho de 40 (quarenta) 
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe DI nível 1, com Mes-
trado, na vaga oriunda da Licença 
para pós-graduação de 01/12/2011 
a 30/11/2012 da profª Adriane Corrêa 
Jansen. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 01/03/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 385, de 01/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001443/2012-
58, Angela Abreu Rosa De Sá, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Adjunto nível 1, com Douto-
rado, na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 26/08/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.
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PORTARIA PROREH/Nº 391, de 05/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001446/2012-
91, Thiago Rodrigues Da Silva como 
Professor Temporário, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Auxiliar nível 1, com Gradu-
ação, na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 27/02/2012 
a 26/02/2013. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 392, de 05/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.002443/2006-27, Danielle 
Alves De Oliveira, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, na 
vaga oriunda da Licença Médica de 
15/11/2011 a 12/05/2012 da prof Wal-
ter Rade. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 01/02/2012 
a 12/05/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 393, de 05/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.001453/2012-93, Flávio 
Tetsuo Sassaki, como Professor 
Substituto, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Adjunto nível 1, com Doutorado, na 
vaga oriunda da Licença Maternida-
de de 14/01/2012 a 11/07/2012 da 
profª Sabrina Coelho Rodrigues. O 

referido contrato deverá vigorar pelo 
período de 06/03/2012 a 11/07/2012. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições 
em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 400, de 05/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.001589/2012-01, 
Carla Cristine Neves Mamede, como 
Professora Temporária, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe de Assistente nível 1, com 
Mestrado, na vaga oriunda da auto-
rização da Portaria Interministerial 
nº 22, de 23/02/2011, publicada no 
D.O.U. em 24/02/2011. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 08/03/2012 a 07/09/2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 407, de 07/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e 
conforme documentação constante 
do processo nº 23117.001450/2012-
50, Mauricio Scoton Igarasi, como 
Professor Temporário em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente à 
classe de Adjunto nível 1, com Douto-
rado na vaga oriunda da autorização 
da Portaria Interministerial nº 22, de 
23/02/2011, publicada no D.O.U. em 
24/02/2011. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 05/03/2012 
a 04/09/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 418, de 08/03/2012
Concede Progressão Vertical por Ti-
tulação, ao professor Olavo Calábria 
Pimenta, da classe de Assistente 
nível 2, com Mestrado, para a classe 
de Adjunto nível 1, com Doutorado. 
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.

PORTARIA PROREH/Nº 419, de 08/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, da 
Resolução 24/94 do CONSUN, e con-
forme documentação constante do 
processo nº 23117.001846/2012-05, 
Liliany Nascimento Custódio, como 
Professora Substituta, em regime 
de trabalho de 40 (quarenta) Horas 
Semanais e salário correspondente 
à classe DI nível 1, com Graduação, 
na vaga oriunda da Licença Médica 
de 15/02/2012 a 14/04/2012 da profª 
Élida Gervásio Diniz. O referido 
contrato deverá vigorar pelo período 
de 08/03/2012 a 14/04/2012. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

PORTARIA PROREH/Nº 428, de 08/03/2012
Contrata, nos termos da Lei 8.745, 
de 09 de Dezembro de 1993, mo-
dificada pela Lei nº 9.849, de 26 de 
outubro de 1999 e da Resolução 
24/94 do CONSUN, conforme do-
cumentação constante do processo 
nº 23117.001596/2012-03, Mara 
Kessler Ustra, como Professora 
Substituta, em regime de trabalho 
de 40 (quarenta) Horas Semanais e 
salário correspondente à classe de 
Assistente nível 1, com Mestrado, 
na vaga oriunda da Licença para 
pós-graduação de 01/08/2011 a 
31/07/2012 do prof. Edward Luís de 
Araújo. O referido contrato deverá 
vigorar pelo período de 13/03/2012 
a 31/07/2012. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

PORTARIA/ PROREH Nº 429, de 08/03/2012
Concede Licença Prêmio por Assidui-
dade ao(a) servidor(a) José Fernando 
Pinese, de 28/03/2012 a 26/05/2012,  
referente ao período aquisitivo de 
01/02/90 a 31/01/95. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 435, de 09/03/2012
Concede Licença Prêmio por Assidui-
dade ao(a) servidor(a) Jean Carlo de 
Castro, de 23/02/2012 a 23/03/2012,  
referente ao período aquisitivo de 
02/06/91 a 01/06/96. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. 
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PORTARIA/ PROREH Nº 466, de 19/03/2012
Determina o cancelamento das fé-
rias em 19/03/2012 do(a) servidor(a) 
Flavio Pereira da Costa, ocupante do 
cargo de Auxiliar De Agropecuaria do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua  publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PORTARIA PROREH N°. 508, de 26/03/2012
Concede Licença para Tratar de 
Interesses Particulares à servidora 
Daniela Name Chaul, Nutricionista, , 
pelo prazo de 06 (seis) meses con-
tados a partir de 01/04/2012. Esta 
portaria entra em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em 
contrário. 

PORTARIA/ PROREH Nº 566, de 26/03/2012
Concede Licença Prêmio por Assidui-
dade ao(a) servidor(a) Jolivê Alves da 
Rocha, de 01/04/2012 a 30/04/2012,  
referente ao período aquisitivo de 
02/05/83 a 01/05/88. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 567, de 02/04/2012
Concede Licença Prêmio por Assidui-
dade ao(a) servidor(a) Jolivê Alves da 
Rocha, de 01/05/2012 a 30/05/2012,  
referente ao período aquisitivo de 
02/06/88 a 01/06/93. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 568, de 02/04/2012
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(a) servidor(a) Maria 
Célia Afonso de Oliveira Lacerda, de 

02/04/2012 a 01/05/2012,  referente 
ao período aquisitivo de 15/12/90 a 
14/12/95. Esta Portaria entra em vigor 
nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 573, de 03/04/2012
Determina o cancelamento das férias 
em 02/04/2012 do(a) servidor(a) Ala-
erte Cesar Alves, ocupante do cargo 
de TECNICO EM ENFERMAGEM do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua  publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PORTARIA/ PROREH Nº 576, de 03/04/2012
Concede alteração de jornada de 
trabalho de 30h para 20h horas se-
manais, para o (a) servidor (a) Miguel 
Ângelo do Nascimento Oliveira, ocu-
pante do cargo de Assistente em Ad-
ministração, do Quadro Permanente 
desta Universidade com fundamento 
na Medida Provisória nº 2.174-28, 
de 24 de agosto de 2001 - artigo 5º. 
Esta portaria entra em vigor a partir 
de  01/04/2012.

PORTARIA/ PROREH Nº 578, de 03/04/2012
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 40 para 20 horas semanais, 
para o (a) servidor (a) Danielo Garcia 
De Freitas, ocupante do cargo de 
Médico-Área, do Quadro Permanente 
desta Universidade com fundamento 
na lei nº 9.436, de 05 de fevereiro de 
1997. Esta portaria entra em vigor a 
partir de  30 de março de 2012.
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PORTARIA/ PROREH Nº 584, de 05/04/2012
Determina o cancelamento das fé-
rias em 5/04/2012 do(a) servidor(a) 
Cleiton Inácio da Silva, ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM do Quadro Permanente desta 
Universidade. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua  publica-
ção, revogadas as disposições em 
contrário.

PORTARIA/ PROREH Nº 591, de  09/04/ 2012.
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(a) servidor(a) Ron-
dino Gonçalves das Chagas , de 
23/04/2012 a 22/05/2012,  referente 
ao período aquisitivo de 14/03/84 a 
13/03/89 . Esta Portaria entra em vigor 
nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 606, de 11/04/2012
Concede Licença Prêmio por Assidui-
dade ao(a) servidor(a) Luiz Siqueira 
Filho, de 26/04/2012 a 24/06/2012,  
referente ao período aquisitivo de 
29/03/91 a 28/03/96. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. 

PORTARIA/ PROREH Nº 613, de 11/04/2012
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(a) servidor(a) Sergio 
Salazar Drummond, de 16/04/2012 
a 14/06/2012,  referente ao período 
aquisitivo de 01/03/82 a 28/02/87. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data. 


