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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 0174, de 22/02/2007
Encerra, nos termos da Resolução
09/93, de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n°. 23117.002319/2003-19,
de afastamento integral sem bolsa,
conforme portaria R nº. 0589, de
27/05/2004, da professora Raquel
Fernandes Gonçalves Machado, da
Escola de Educação Básica da UFU
- ESEBA, de mestrado na UFU, cuja
defesa de dissertação se deu em
24/05/2005 e o retorno às atividades
acadêmicas em 01/02/2005, conforme
MI/0190/2005 da ESEBA. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos no período
retrocitado.

Portaria R nº. 0206, de 03/03/2007
Encerra, nos termos da Resolução
09/93, de 30/08/1993, do Conselho
Universitário desta Universidade, o
processo n° 23117.007643/2005-95,
de afastamento integral com bolsa
(CAPES/PQI), conforme portaria R
0909 de 01/08/2005, da professora
Renata Bittencourt Meira,  da
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais da UFU – Depar-
tamento de Música e Artes Cênicas
(DEMAC), cuja defesa da tese de
Doutorado se deu em 12/02/2007 na
UNICAMP, e o retorno às atividades
acadêmicas em 01/02/2007, conforme
MI/020/2007 do DEMAC. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 0249, de 09/03/2007
Dispensa a partir de 30/04/2007 da
função de Coordenador do Curso de
Engenharia Mecatrônica da Faculda-
de de Engenharia Mecânica (FG-1),
desta Universidade, o professor João
Carlos Mendonça de Carvalho.
Revoga-se a portaria R nº. 0375/05.

Esta portaria entra em vigor em
30/04/2007.

Portaria R nº. 0250, de 09/03/2007
Designa a professora Vera Lúcia
Donizeti Souza Franco para exercer
a função de Coordenadora do Curso
de Engenharia Mecatrônica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor João Carlos
Mendonça de Carvalho. O mandato da
professora ora designada terá a
duração de 02 (dois) anos com seu
início a partir de 01/05/2007 e seu
término previsto para 30/04/2009. Esta
portaria entra em vigor em 01/05/2007.

Portaria R nº. 0251, de 09/03/2007
Dispensa a partir de 30/04/2007 da
função de Coordenador do Curso de
Engenharia Mecânica da Faculdade
de Engenharia Mecânica (FG-1),
desta Universidade, o professor Rafael
Ariza Gonçalves. Revoga-se a portaria
R nº. 0371/05. Esta portaria entra em
vigor em 30/04/2007.

Portaria R nº. 0253, de 09/03/2007
Dispensa a partir de 30/04/2007 da
função de Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia
Mecatrônica da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade, o professor Márcio
Bacci da Silva. Revoga-se a portaria
R nº. 0369/05. Esta portaria entra em
vigor em 30/04/2007.

Portaria R nº. 0254, de 09/03/2007
Designa o professor Márcio Bacci da
Silva para exercer a função de
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica
da Faculdade de Engenharia
Mecânica (FG-1), desta Universidade.
O mandato do professor ora

designado terá a duração de 02
(dois) anos com seu início a partir
de 01/05/2007 e seu término previsto
para 30/04/2009. Esta portaria entra
em vigor em 01/05/2007.

Portaria R nº. 275, de 21/03/2007
Designa o professor Rafael Ariza
Gonçalves para exercer a função de
Coordenador do Curso de Engenharia
Mecânica da Faculdade de
Engenharia Mecânica (FG-1), desta
Universidade. O mandato do professor
ora designado terá a duração de 02
(dois) anos com seu início a partir de
01/05/2007 e seu término previsto para
30/04/2009.  Esta portaria entra em
vigor em 01/05/2007.

Portaria R nº. 0344, de 10/04/2007
Dispensa a partir de 31/03/2007 da
função de Encarregada de Turno da
Diretoria Geral do Hospital de Clínicas
(FG-9), desta Universidade, a
servidora Alice Candido Castro Reis.
Revoga-se a portaria R nº. 0502/04.
Esta portaria entra em vigor em
31/03/2007.

Portaria R nº. 0345, de 10/04/2007
Retifica os Art. 1°. e 2° da portaria
R n°. 0282, de 21/03/2007, publicada
no Diário Oficial da União n°. 62,
seção 2, de 30/03/2007, onde se lê:
“Designa o professor José Benedito
de Almeida Junior para exercer a
função de Chefe do Departamento de
Filosofia da Faculdade Artes, Filosofia
e Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao
professor Marcos César Seneda. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 02 (dois) anos com
seu início a partir de 08/04/2007 e seu
término previsto para 07/09/2009”;
leia-se: Designa o professor Marcos
Cesar Senada para exercer pró-
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tempore a função de Chefe do
Departamento de Filosofia da
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade. O professor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 08/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 10/04/2007, com efeitos
retroativos a partir de 08/04/2007.

Portaria R nº. 0350, de 13/04/2007
Localiza a servidora Daniela Carvalho
Silva, constante do Processo
23117.000972/2007-77 para exercer
suas atividades de operação de equi-
pamentos de Raios X, conforme Laudo
pericial nº. 004/06, de 20/11/2006 a
24/11/2006, elaborado pela Comissão
Irradiação Ionizante, nomeada pela
portaria R nº. 0580, de 26/05/2004.
Concede o Adicional de Irradiação
Ionizante, no percentual de 20%
incidente sobre o valor do vencimento
do cargo efetivo, conforme parágrafo
3º do Artigo 12, da Lei 8.270, de
17/12/1991. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
boletim de pessoal com efeitos
financeiros a partir de 22/01/2007

Portaria R nº. 0351, de 13/04/2007
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), à servidora Edite Martins
Simão. Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação no Boletim
de Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 14/03/2007, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R nº. 0354, de 13/04/2007
Designa o servidor Antônio Leopoldo
Lima para exercer a função de
Assessor Especial 4 (FG-2), desta
Universidade. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 17/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 17/04/2007.

Portaria R nº. 0355, de 13/04/2007
Designa o servidor Jefferson Dobes
para exercer a função de Chefe de
Setor da Diretoria de Administração
de Programas Sociais da Pró-Reitoria
de Recursos Humanos (FG-6), desta
Universidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
16/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 16/04/2007.

Portaria R nº. 0356, de 13/04/2007.
Designa a servidora Evelise Maria
Magnino Crosara para exercer a
função de Chefe de Setor da Diretoria
de Administração de Programas
Sociais da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos (FG-6), desta Universidade.
A servidora ora designada responderá

pela função a partir de 16/04/2007.
Esta portaria entra em vigor em
16/04/2007.

Portaria R nº. 0357, de 13/04/2007
Designa a servidora Lendir Lúcia Otoni
para exercer a função de Secretária
da Diretoria da Faculdade de Ciências
Contábeis (FG-7), desta Universidade,
em substituição a servidora Claudia
de Oliveira. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
13/04/2007. Esta portaria entra em
vigor em 13/04/2007.

Portaria R nº. 0358, de 13/04/2007
Designa a servidora Norma Sueli da
Silva para exercer a função de
Secretária da Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-7),
desta Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 13/04/2007. Esta portaria
entra em vigor em 13/04/2007.

Portaria R nº. 0361, de 13/04/2007
Designa os servidores abaixo
nomeados para executarem o encargo
atribuído a cada um no Anexo I desta
portaria: Wilson Akira Shimizu, Ivo
Vieira, Carlos Humberto Correia, Davi
Pereira, Jaqueline Batista, Flávio
Soares. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R nº. 0366, de 17/04/2007
Dispensa a partir de 17/04/2007 da
função de Coordenadora do Curso de
Letras do Instituto de Letras e
Linguística (FG-1), desta Universi-
dade, a professora  Maria Ines
Vasconcelos Felice. Revoga-se a

portaria R nº. 0364/05. Esta portaria
entra em vigor em 17/04/2007.

Portaria R nº. 0367, de 17/04/2007
Designa a professora Maria Ines
Vasconcelos Felice para exercer pró-
tempore a função de Coordenadora

do Curso de Letras do Instituto de
Letras e Linguística (FG-1), desta
Universidade. A professora ora
designada responderá pela função a
partir de 18/04/2007. Esta portaria
entra em vigor em 18/04/2007.

ANEXO I
Nome do Servidor CPF Contratos
Wilson Akira Shimizu 039.413.018-96 Fiscalizar e acompanhar o contrato 011/2006 - Barettos
Ivo Vieira 288.229.866-87 Fiscalizar e acompanhar o contrato 011/2006 - Barettos
Carlos Humberto Correia 491.463.786-34 Fiscalizar e acompanhar o contrato 067/06- PTRANS
Davi Pereira 497.675.696-35 Fiscalizar e acompanhar o contrato 067/06- PTRANS
Jacqueline Batista 691.226.016-00 Fiscalizar e acompanhar o contrato 055/2006 - PRTV
Flávio Soares 037.357.126-73 Fiscalizar e acompanhar o contrato 055/2006 - PRTV
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Portaria R nº. 0397, de 20/04/2007
Designa o professor Marcos Luiz
Ferreira Neto como substituto do
Diretor da Faculdade de Educação
Física, desta Universidade, em caso
de afastamento, ausências e
impedimentos do diretor daquela
Unidade Acadêmica. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 17/04/2007.

Portaria R nº. 0400, de 20/04/2007
Dispensa a partir de 23/04/2007 da
função de Chefe do Departamento de
Filosofia da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, o professor
Marcos Cesar Seneda. Revoga-se a
portaria R nº. 0282/07. Esta portaria
entra em vigor em 23/04/2007.

Portaria R nº. 0401, de 20/04/2007
Designa o professor José Benedito de
Almeida para exercer a função de
Chefe do Departamento de Filosofia
da Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao
professor Marcos Cesar Seneda. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 02 (dois) anos com
seu início a partir de 24/04/2007 e seu
término previsto para 23/04/2009. Esta
portaria entra em vigor em 24/04/2007.

Portaria R nº. 0416, de 25/04/2007
Concede Licença para tratar de
Assuntos de Interesses Particulares
ao servidor Márcio Holland de Brito,
ocupante do cargo de professor do
Instituto de Economia, desta Universi-
dade, pelo período de 02/05/2007 a
15/07/2008. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R nº. 0417, de 25/04/2007
Dispensa a partir de 24/04/2007 da
função de Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia do
Insituto de Psicologia (FG-1), desta
Universidade, o professor Sinésio
Gomide Junior. Revoga-se a portaria
R nº. 1371/07. Esta portaria entra em
vigor em 24/04/2007.

Portaria R nº. 0418, de 25/04/2007
Designa o professor Sinésio Gomide
Junior para exercer pró-tempore a
função de Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia do
Instituto de Psicologia (FG-1), desta
Universidade. O professor ora
designado responderá pela função a
partir de 25/04/2007.  Esta portaria
entra em vigor em 25/04/2007.

Portaria R nº. 0419, de 25/04/2007
Dispensa a partir de 01/05/2007 da
função de Gerente da Divisão de
Cultura e Artes da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis (FG-4), desta Universidade, o
servidor Douglas Paulo Silva.  Revoga-
se a portaria R nº. 1178/05. Esta
portaria entra em vigor em 01/05/2007.

Portaria R nº. 0424, de 25/04/2007
Designa a professora Celine de Melo
como substituta da Coordenadora do
Curso de Ciências Biológicas do
Instituto de Biologia, desta Universi-
dade, em caso de afastamentos,
ausências e impedimentos da
Coordenadora do referido Curso.
Revoga-se a portaria R nº. 0358/05.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 08/03/2007.

Portaria R nº. 0427, de 02/05/2007
Prorroga por mais 30 dias o prazo para

conclusão dos trabalhos da Comissão
de sindicância para apurar a
veracidade das irregularidades
apontadas pelo professor Ariovaldo A.
Giaretta, no Instituto de Biologia da
Universidade Federal de Uberlândia
(MG), estando o referido professor,
outrossim, lotado no referido instituto,
a Comissão foi constituída pela
portaria R nº. 0303, de 26/03/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 0428, de 02/05/2007
Dispensa a partir de 07/04/2007 da
função de Chefe do Setor de
Orientação Social da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (FG-6), desta Universidade,
a servidora Marlene Pereira Borges.
Revoga-se a portaria R nº. 019A/94.
Esta portaria entra em vigor nesta data
com efeitos financeiro retroativo a
partir de 07/04/2007

Portaria R nº. 0432, de 02/05/2007
Concede alteração de jornada de
trabalho de 30 horas semanais para
40 horas semanais à servidora Valéria
Manna Oliveira, cargo de Técnico
Desportivo, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
na Medida Provisória nº. 1.917, de
29/07/1999, DOU de 30/07/1999. Esta
portaria entra em vigor a partir de
01/05/2007.

Portaria R nº. 0433, de 02/05/2007
Dispensa a partir de 08/04/207 da
função de Secretária da Diretoria da
Faculdade de Ciências Sociais (FG-7),
desta Universidade, a servidora Claudia
de Oliveira. Revoga-se a portaria R nº.
762/01. Esta portaria entra em vigor
nesta data com efeitos financeiro
retroativo a partir de 08/04/2007.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria Proreh nº. 0663, de 22/03/2007
Altera, nos termos do artigo 14, do
Decreto 94.664/87 e da Resolução nº.
03/94 do CONSUN, o Regime de
Trabalho do professor Sílvio César de
Freitas Arantes, de 40 (quarenta)

horas semanais para 20 (vinte) horas
semanais, a partir de 01/04/2007, com
140 pontos para efeitos de
recebimento da Gratificação de
Estímulo à Docência Superior - GED.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0665, de 26/03/2007
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P. nº.
1672-32, de 28/08/1998, o Contrato de
Locação de Serviços celebrado entre
a Universidade Federal de Uberlândia
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e o professor Jonas Dantas Batista por
mais 290 dias a partir de 01/04/2007 e
altera o salário de R$ 904,42 para
R$ 1.290,07. Esta portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da portaria nº. 0111, de 25/01/2007.

Portaria Proreh nº. 0667, de 26/03/2007
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P.
nº. 1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Patrícia de
Brito Rocha Porto por mais 153 dias
a partir de 01/04/2007 e altera o salário
de R$ 766,45 para R$ 1.290,07. Esta
portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 1º da portaria
nº. 0146, de 26/01/2007.

Portaria Proreh nº. 0677, de 27/03/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 1, para a classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, ao
professor Marcus Vinícius Sampaio.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0681, de 29/03/2007
Autoriza o pagamento de Incentivo
Salarial, pela obtenção do curso de
Doutorado, à professora Cynthia
Barbosa Firmino Aguiar, com
Pagamento de Gratificação Específica
de Atividade Docente-GEAD,
correspondente ao Doutorado. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0682, de 29/03/2007
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, alterada pela M.P.
nº. 1672-32, de 28/08/1998, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Paulo
Alliprandini Filho por mais 137 dias a
partir de 01/04/2007 e altera o salário
de R$ 766,45 para R$ 1.290,07. Esta
portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 1º da portaria
nº. 0112, de 26/01/2007.

Portaria Proreh nº. 0689, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do

CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000772/2007-14, Cristiane
Silveira de Brito, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Ciências
Biomédicas, na vaga oriunda da
aposentadoria de Edson Pereira do
Nascimento, ocorrida em 07/06/2002.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0690, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001166/2007-16, Teresa
Cristina Martins Silva, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para o Insti-
tuto de Psicologia, na vaga oriunda da
Licença para Pós-Graduação de Sílvia
Maria Cintra da Silva. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0691, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001164/2007-27, Daianne
Araújo Costa Targa, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para o
Instituto de Psicologia. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0692, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de

09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001180/2007-10, Cíntia
Marques Alves, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Psicologia. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0693, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001176/2007-51, Rogério Sales
Gonçalves, como professor substituto,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para a
Faculdade de Matemática, na vaga
oriunda da exoneração de Heyder
Diniz Silva, ocorrida em 25/08/2006.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0694, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001173/2007-18, Adeon Cecílio
Pinto, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário
correspondente à classe de Adjunto,
nível 1, com Doutorado, para a
Faculdade de Matemática. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0695, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
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CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002150/99-31, Marcelo Teixeira
Leite, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Adjunto, nível 1,
com Doutorado, para a Faculdade de
Engenharia Química, na vaga oriunda
da aposentadoria de Manfred Fehr,
ocorrida em 04/04/2006. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0696, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001537/2001-74, Joseph Salem
Barbar, como professor substituto,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para a
Faculdade de Engenharia Civil, na vaga
oriunda da aposentadoria de
Dagoberto Camargo Caria, ocorrida
em 07/06/2002. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0697, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000953/2007-41, Márcio
Ricardo Salla, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Adjunto,
nível 1, com Doutorado, para a
Faculdade de Engenharia Civil, na vaga
oriunda da aposentadoria de Gilberto
Cordeiro Manso Morais, ocorrida em
03/12/98. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0698, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001178/2007-41, Ellen de Paula
Von Glehn, como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da Exoneração de Luiz
Augusto Schmidt Totti, ocorrida em
19/09/97. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0699, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001186/2007-97, Spencer Lee
Christian Fjos Driessen Van Dijk,
como professor substituto, em regime
de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Auxiliar, nível 1, com
Graduação, para a Faculdade de
Educação Física, na vaga oriunda da
aposentadoria de Apolônio Abadio do
Carmo, ocorrida em 26/10/1998. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0700, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001182/2007-17, Laura Mac-
Knight Di Maule, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, Departamento de
Música e Artes Cênicas. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de

02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0701, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001409/97-74, Maria Célia
Vieira, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Artes, Filosofia
e Ciências Sociais, Departamento de
Música e Artes Cênicas. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0702, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001204/2007-31, Sílvia Soares
Sant´Ana, como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, Departamento de
Filosofia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0703, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001203/2007-96, Harley Juliano
Mantovani, como professor substituto,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Artes, Filosofia
e Ciências Sociais, Departamento de
Filosofia. O referido contrato deverá
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vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0704, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000761/2007-34, Paula
Andrade Callegari, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, Departamento de
Música e Artes Cênicas. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0705, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002123/2003-24, Carlos
Roberto Ferreira de Menezes Júnior,
como professor substituto, em regime
de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Auxiliar, nível 1, com
Especialização, para a Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
Departamento de Música e Artes
Cênicas. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0706, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000493/2007-51, José André
Ribeiro, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e

Ciências Sociais, Departamento de
Filosofia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 13/03/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0707, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001202/2007-41, Fábio Amorim
de Matos Júnior, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, Departamento de
Filosofia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0708, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001181/2007-64, Lucielle Farias
Arantes, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a Facul-
dade de Artes, Filosofia e Ciências
Sociais, Departamento de Música e
Artes Cênicas, na vaga oriunda da
exoneração de Robson Corrêa de
Camargo, ocorrida em 20/12/2000.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0709, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.006255/99-41, Celestino
Médica, como professor substituto,
em regime de trabalho de 40

(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para a
Faculdade de Artes, Filosofia e
Ciências Sociais, Departamento de
Filosofia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0710, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001255/2007-62, Bellisa de
Freitas Barbosa, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para o
Instituto de Ciências Biomédicas, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Maria Lúcia Prada Almeida, ocorrida
em 07/04/98. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 02/04/2007
a 31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0778, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001183/2007-53, Fernanda
Cristina de Campos, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Letras e Lingüística,
na vaga oriunda da aposentadoria de
Maria Célia Cence Lopes, ocorrida em
19/10/2000. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0779, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
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23117.000522/2007-84, Sandra Alves
Fiúza, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de História. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0780, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001361/2007-46, Andréia Pires
da Silva, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a Facul-
dade de Educação, na vaga oriunda
da demissão de Conceição Maria da
Cunha, ocorrida em 08/11/2004. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0781, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001362/2007-91, Fernanda
Duarte Araújo Silva, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Educação, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Luzia Marivalda Barreiro da Costa,
ocorrida em 09/10/2002. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0782, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação

constante do processo nº.
23117.001185/2007-42, Guilherme
Morais Puga, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para a
Faculdade de Educação Física, na
vaga oriunda da aposentadoria de Jane
de Oliveira, ocorrida em 04/04/2002. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0783, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001187/2007-31, Sérgio Sérvulo
Ribeiro Barbosa, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Educação Física,
na vaga oriunda da aposentadoria de
Eliana de Mello Caram, ocorrida em
07/03/2005. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0784, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001177/2007-04, Luciano
Ferreira Silva, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Matemática, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Márcia Augusta Crosara, ocorrida em
03/08/2005. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0785, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001446/2007-24, Ezequiel
Roberto Zorzal, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Computação. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0786, de 29/03/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001184/2007-06, Gyzely Suely
Lima, como professora substituta, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar, nível 1,
com Graduação, para o Instituto de
Letras e Lingüística, na vaga oriunda
da aposentadoria de Elizabeth Espir
Abib Villela, ocorrida em 08/02/2007.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0787, de 03/04/2007
Concede Progressão Funcional, da
classe de Adjunto nível 4, com
Doutorado, para a Classe de
Associado, nível 1, com Doutorado,
ao professor José Aparecido Sorratini,
a partir de 05/03/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0788, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001467/2007-40, Iara Peres
Rodrigues, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
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nível 1, com Graduação, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Osvaldo Freitas de Jesus, ocorrida em
16/03/2007. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0800, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001175/2007-15, Jair Rocha do
Prado, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar, nível 1,
com Graduação, para a Faculdade de
Matemática. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0801, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001174/2007-62, Izabel Aparecida
de Almeida, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Matemática. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0802, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001168/2007-13, Luciana
Santos Gama, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Gestão e Negócios, na

vaga oriunda da aposentadoria de
Lúcia Helena Vasconcelos Agostinho,
ocorrida em 30/07/2003. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0803, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001170/2007-84, Fabiana Santos
Gonçalves, como professora substitu-
ta, em regime de trabalho de 40 (quaren-
ta) horas semanais e salário correspon-
dente à classe D, nível 1, com Especia-
lização, para a Escola Técnica de
Saúde, na vaga oriunda da aposen-
tadoria de Maria Olívia de Oliveira
Delgado, ocorrida em 05/09/2006. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0804, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000606/2003-94, Ludmila
Cavalcanti de Mendonça, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe D, nível 1, com Especialização,
para a Escola Técnica de Saúde, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Cecília Mercedes Mc.Guire Ribeiro de
Sá, ocorrida em 15/10/1998. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0805, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001190/2007-55, Dóris Firmino
Rabelo, como professora substituta,

em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe E, nível 1,
com Mestrado, para a Escola Técnica
de Saúde, na vaga oriunda da Licença
para Pós-Graduação de Beatriz
Lemos Stutz. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 02/04/2007
a 31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0806, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000912/2007-54, Rildo
Aparecido Costa, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assistente,
nível 1, com Mestrado, para o Instituto
de Geografia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0807, de 03/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001447/2007-79, Fernanda
Barbosa Coelho Mendes, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas sema-
nais e salário correspondente à classe
de Auxiliar, nível 1, com Graduação,
para a Faculdade de Computação. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0809, de 05/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001516/2007-44, Poliana
Castro de Resende Bonati, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais
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e salário correspondente à classe de
Auxiliar, nível 1, com Especialização,
para a Faculdade de Medicina. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0809, de 05/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001517/2007-99, Franquilin
Silva Ong, como professor substituto,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0811, de 05/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001117/2004-31, Núbia Cássia
Camargo, como professora substituta,
em regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0812, de 09/04/2007
Concede Abono de Permanência a
Joana Darc Alves Castro, ocupante do
cargo de Auxiliar de Enfermagem C -
115, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no § 1º,
artigo 3º da Emenda Constitucional
nº. 41/03, publicada no Diário Oficial
da União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 02/03/2006,
revogadas as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0813, de 09/04/2007
Concede Abono de Permanência a
Dagmar Diniz Cabral, ocupante do
cargo de Professor Adjunto 4 -
Mestrado - Dedicação Exclusiva, do
Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 1º,
artigo 3º da Emenda Constitucional
nº. 41/03, publicada no Diário Oficial
da União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 03/03/2005,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0814, de 09/04/2007
Concede Abono de Permanência a
Ana Maria Gonzaga, ocupante do
cargo de Assistente em Administração
- D - 215, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no § 1º,
artigo 3º da Emenda Constitucional
nº. 41/03, publicada no Diário Oficial
da União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 03/11/2006,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0815, de 09/04/2007
Designa o servidor Júlio Honório da
Silva para substituir o Chefe do Setor
de Jardinagem da Prefeitura
Universitária (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 16/04/2007 a
10/05/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 16/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0816, de 09/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001571/2003-19, Roberto
Chang, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário
correspondente à classe de adjunto,
nível 1, com Doutorado, para o Instituto
de Química. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0817, de 09/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do

CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001191/2007-19, Wallans
Torres Pio dos Santos, como profes-
sor substituto, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais e
salário correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Química. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0820, de 09/04/2007
Designa a servidora Joana D’arc
Oliveira para substituir a Chefe do
Setor João Pinheiro da Prefeitura
Universitária (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 01/04/2007 a
31/05/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra nesta data com efeitos retroativo
a partir de 01/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0821, de 09/04/2007
Designa a servidora Davina de Freitas
Figueiredo para substituir a
Encarregada de Turno da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Univer-
sidade, no período de 09/04/2007 a
01/05/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 09/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0822, de 09/04/2007
Designa a servidora Fátima Conceição
Ferreira para substituir a Assessora
Especial 4 (FG-2), desta Universidade,
no período de 09/04/2007 a 29/05/2007.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
em 09/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0828, de 12/04/2007
Designa o servidor Gerson Lício
Machado para substituir a Gerente da
Divisão de Serviços Gerais da Prefei-
tura Universitária (FG-4), desta Univer-
sidade, no período de 14/03,/2007 a
30/04/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
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entra em vigor nesta data com efeitos
retroativos a partir de 14/03/2007.

Portaria Proreh nº. 0829, de 16/04/2007
Designa o servidor Blaine Alves da
Silva para substituir o Diretor da
Diretoria de Obras (CD-4), desta
Universidade, no período de 13/02/2007
a 28/02/2007. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria entra
em vigor em 16/04/2007 com efeitos
financeiros a partir de 13/02/2007.

Portaria Proreh nº. 0831, de 19/04/2007
Designa a servidora Mara Dayse
Bessa Oliveira para substituir o Diretor
da Diretoria de Planejamento da Pró-
Reitoria de Planejamento e Adminis-
tração (CD-4), desta Universidade, no
período de 23/04/2007 a 27/04/2007.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
em 23/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0832, de 19/04/2007
Designa a professora Renata Rocha
Guerra para substituir a Coordenadora
do Curso de Direito da Faculdade de
Direito (FG-1), desta Universidade, no
período de 22/03/2007 a 19/07/2007.
Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data com efeitos financeiros a
partir de 22/03/2007.

Portaria Proreh nº. 0833, de 19/04/2007
Designa o servidor José Umberto
Marzon para substituir o Chefe do
Setor de Marcenaria da Prefeitura
Universitária (FG-G), desta Univer-
sidade, no período de 02/05/2007 a
16/05/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 02/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0834, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001206/2007-20, Angélica
Beatriz Castro Guimarães, como

professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Auxiliar, nível 1, com
Graduação, para a Faculdade de
Artes, Filosofia e Ciências Sociais,
Departamento de Artes Plásticas. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0835, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001427/2003-74, Rodrigo
Camargo Moretti, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 03/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0836, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001641/2007-54, Luciana de
Castro Avellar, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 13/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0837, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001429/2003-63, Carlos
Augusto da Costa Niemeyer, como

professor substituto, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Assistente, nível 1, com
Mestrado, para a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
13/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0838, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.004051/98-40, Adriano Tomitão
Canas, como professor substituto, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Assistente, nível 1,
com Mestrado, para a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, na vaga
oriunda da Licença para Pós-
Graduação de Elza Cristina Santos.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0839, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001569/2007-65, Maria das
Graças Andolfato de Moura, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Assistente, nível 1, com
Mestrado, para o Instituto de
Psicologia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 09/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0840, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001163/2007-82, Cíntia Carvalho,
como professora substituta, em
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regime de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais e salário correspon-
dente à classe de Auxiliar, nível 1, com
Especialização, para o Instituto de
Psicologia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0841, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.000967/2007-64, Clésio
Marcelino de Jesus, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assistente,
nível 1, com Mestrado, para o Instituto
de Economia. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de
02/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0842, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.004381/2002-64, Soraya
Borges Costa, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da Licença para Pós-
Graduação de Carlos Nunes Vieira
Tavares. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0843, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001189/2007-21, Bárbara
Silveira Machado Bissochi, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas

semanais e salário correspondente à
classe de Auxiliar, nível 1, com
Especialização, para a Faculdade de
Direito, na vaga oriunda da exoneração
de Múcio Ricardo Caleiro Acerbi,
ocorrida em 30/07/2003. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
09/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0844, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001188/2007-86, Renata
Aparecida Leitão, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Direito, na vaga oriunda
da aposentadoria de Tibúrcio Délbis,
ocorrida em 05/04/2001. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
09/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0845, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001688/2002-11, Maria Simone
Ferraz Pereira, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para a
Faculdade de Educação, na vaga
oriunda da Licença para Pós-
Graduação de Lázara Cristina da Silva.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 09/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0846, de 19/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001570/2007-90, Menissa

Cícera Fernandes de Oliveira Bessa
Carrijo, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Educação, na
vaga oriunda da exoneração de
Sandra Vidal Nogueira, ocorrida em
19/04/2002. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 09/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0847, de 20/04/2007
Designa o servidor Gonçalo Oliveira
Cruz para substituir a Encarregada de
Turno da Diretoria de Bibliotecas da
Pró-Reitoria de Graduação (FG-9),
desta Universidade, no período de
20/04/2007 a 27/04/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0848, de 19/04/2007
Concede Progressão Vertical por
Titulação, da classe de Assistente
nível 3, com Mestrado, para a classe
de Adjunto nível 1, com Doutorado, ao
professor Narciso Laranjeira Telles
Silva com 140 pontos para efeitos de
recebimento da Gratificação de
Estímulo à Docência Superior-GED.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0849, de 25/04/2007
Torna sem efeito a portaria Proreh nº.
0721, de 19/09/2005, publicada no
Jornal de Portarias em 08/04/2005,
referente à contratação de Andréa
Carvalho Maia Vieira Castro. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0850, de 25/04/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, à professora Vera Lúcia
Donizeti de Sousa Franco. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0851, de 25/04/2007
Concede Progressão Horizontal por



12 07 DE MAIO DE 2007

Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, à professora Marlete
Ribeiro da Silva Oliveira. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0852, de 25/04/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, à professora Maria
Francelina Silami Ibrahim Drummond.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0853, de 25/04/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, ao professor Clésio
Lourenço Xavier. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0854, de 25/04/2007
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, da classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, ao professor Washington
Luiz Assunção. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria Proreh nº. 0855, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001784/2007-66, Juliana de
Carvalho Bastone, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para a Faculdade de Direito. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
24/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0856, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.

23117.001634/2007-52, Albenise
Laverde, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 02/05/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0857, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001642/2007-07, Carolina
Lemos Carraro, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 13/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0858, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001836/2007-02, Marili Peres
Junqueira, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Adjunto,
nível 1, com Doutorado, para a
Faculdade de Medicina Veterinária, na
vaga oriunda da aposentadoria de Luiz
Antonio Castro Chagas, ocorrida em
04/06/1997. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 09/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0859, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.

23117.001790/2007-13, Ana Carolina
Alcântara, como professora
substituta, em regime de trabalho de
20 (vinte) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
12/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0860, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001785/2007-19, Alderi Lopes
Rabelo, como professora substituta,
em regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Especialização, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
12/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0861, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001640/2007-18, Cirlana
Rodrigues de Souza, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de Assisten-
te, nível 1, com Mestrado, para o
Instituto de Letras e Lingüística, na
vaga oriunda da aposentadoria de
Elizabeth Espir Abib Villela, ocorrida
em 08/02/2007. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de
13/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0862, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001637/2007-96, Ana Maria
Bernardes Andrade, como professora
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substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Letras e Lingüística,
na vaga oriunda da aposentadoria de
Aldo Luís Bellagamba Colesanti,
ocorrida em 11/08/2005. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
11/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0863, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.008132/98-91, Núbia Silva dos
Santos, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Letras e Lingüística.
O referido contrato deverá vigorar pelo
período de 02/04/2007 a 31/08/2007.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições em
contrário.

Portaria Proreh nº. 0864, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.

23117.002457/99-14, Rosana Maria
Nascimento de Assunção, como
professora substituta, em regime de
trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais e salário correspondente à
classe de Adjunto, nível 1, com
Doutorado, para o Instituto de
Química. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 09/04/2007 a
31/08/2007. Esta portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0865, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.018800/96-81, Eliane Teresa
Borela, como professora substituta,
em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais e salário
correspondente à classe de
Assistente, nível 1, com Mestrado,
para o Instituto de Física. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
09/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria Proreh nº. 0866, de 25/04/2007
Designa a professora Margarete
Arroyo para substituir o Chefe do
Departamento de Música e Artes
Cênicas da Faculdade de Artes,
Filosofia e Ciências Sociais (FG-1),

desta Universidade, no período de
09/04/2007 a 30/06/2007. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data com
efeitos financeiros a partir de 09/04/2007.

Portaria Proreh nº. 0867, de 25/04/2007
Designa a servidora Marilúcia Vieira
Garcia para substituir a Chefe do Setor
de Periódicos da Diretoria de
Bibliotecas da Pró-Reitoria de
Graduação (FG-6), desta Univer-
sidade, no período de 02/05/2007 a
11/05/2007. Concede o pagamento da
substituição conforme opção
constante no processo. Esta portaria
entra em vigor em 02/05/2007.

Portaria Proreh nº. 0868, de 25/04/2007
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001786/2007-55, Candice
Cruvinel Saboia, como professora
substituta, em regime de trabalho de
20 (vinte) horas semanais e salário
correspondente à classe de Auxiliar,
nível 1, com Graduação, para a
Faculdade de Medicina. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
12/04/2007 a 31/08/2007. Esta portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.
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