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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R n°. 230, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente da Diretoria de
Ensino (FG-4), desta Universidade, a
servidora Eneida Aparecida de Lima
Assis. Revoga-se a Portaria R nº. 874/
10. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 12/09/2010.

Portaria R n°. 231, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente de Divisão da Pró-
Reitoria de Graduação (FG-4), desta
Universidade, o servidor Cinval Filho
dos Reis. Revoga-se a Portaria R Nº.
1128/09. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 12/09/2010.

Portaria R n°. 232, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 30/11/2010 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Genética e Bi-
oquímica do Instituto de Genética e
Bioquímica (FG-1), desta Universida-
de, o professor Mário Antônio Spanó.
Revoga-se a Portaria R Nº. 865/08.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 30/11/
2010.

Portaria R n°. 233, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 22/02/2011 da
função de chefe do Setor Laboratório
da Diretoria Clínica do Hospital de
Clínicas (FG-6), desta Universidade,
a servidora Vivieni Vieira Prado
Almeida. Revoga-se a Portaria R Nº.
469/05. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 22/
02/2011.

Portaria R n°. 234, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 28/02/2011 da
função de chefe do Setor de Admis-
são, Dispensa e Afastamento, da Di-

retoria de Pessoal, da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-6), desta
Universidade, o servidor Cláudio Enio
de Novaes. Revoga-se a Portaria R
Nº. 692/06. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 28/02/2011.

Portaria R n°. 235, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente da Diretoria de
Ensino (FG-4), desta Universidade, o
servidor Lucas de Aquino Melo. Re-
voga-se a Portaria R Nº. 873/10. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 12/09/2010.

Portaria R n°. 236, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de chefe de Setor da Pró-Rei-
toria de Graduação (FG-6), desta
Universidade, o servidor Laerte Luiz
Siqueira. Revoga-se a Portaria R Nº.
736/97. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 237, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de chefe de Setor da Bibliote-
ca de Educação Básica do Sistema
de Bibliotecas (FG-6), desta Univer-
sidade, a servidora Élida Márcia
Rodrigues de Oliveira Dias. Revoga-
se a Portaria R Nº. 012A/94. Esta por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 238, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente da Diretoria de
Processos Seletivos (FG-4), desta
Universidade, a servidora Luciane
Márcia de Oliveira Teodoro Silva. Re-
voga-se a Portaria R Nº. 926/10. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 12/09/2010.

Portaria R n°. 239, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de Secretária da Faculdade
de Engenharia Química (FG-7), des-
ta Universidade, a servidora Cleide
Lúcia Pereira. Revoga-se a Portaria
R Nº. 493/01. Esta portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria R n°. 240, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de gerente da Divisão de Res-
taurante Universitário do Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Assuntos Es-
tudantis (FG-4), desta Universidade,
o servidor Henri Ford Pereira. Revo-
ga-se a Portaria R Nº. 2133/95. Esta
portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 241, de 01/03/2011
Designa a professora Fabiana
Santana Previtali, como substituta da
diretora do Instituto de Ciências So-
ciais, desta Universidade, em caso de
afastamento, ausências e impedimen-
tos da Diretora do referido Instituto.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos retroativos a 09/02/
2011.

Portaria R n°. 242, de 01/03/2011
Designa a servidora Eneida
Aparecida de Lima Assis para exer-
cer a função de gerente da Divisão
de Legislação Educacional da Dire-
toria de Ensino da Pró-Reitoria de
Graduação (FG-4), desta Universida-
de. A servidora ora designada respon-
derá pela função a partir de 13/09/
2010. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 13/
09/2010.

Portaria R n°. 243, de 01/03/2011
Designa o servidor Cinval Filho dos
Reis para exercer a função de ge-



2 03 DE MAIO DE 2011

rente da Divisão de Educação Bási-
ca e Profissional da Diretoria de En-
sino da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-4), desta Universidade. O servi-
dor ora designado responderá pela
função a partir de 13/09/2010. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 13/09/2010.

Portaria R n°. 244, de 01/03/2011
Designa a servidora Luciane Márcia
de Oliveira Teodoro Silva para exer-
cer a função de gerente da Divisão
de Logística Administrativa da Dire-
toria de Processos Seletivos da Pró-
Reitoria de Graduação (FG-4), desta
Universidade. A servidora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 13/09/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 13/09/2010.

Portaria R n°. 245, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente da Diretoria de
Processos Seletivos (FG-4), desta
Universidade, o servidor Alécio
Henrique Dantas. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 870/10. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 12/09/2010.

Portaria R n°. 246, de 01/03/2011
Dispensa a partir de 12/09/2010 da
função de gerente da Diretoria de
Ensino (FG-4), desta Universidade, o
servidor Edson Montes Mundim Filho.
Revoga-se a Portaria R Nº. 872/10.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 12/09/2010.

Portaria R n°. 247, de 01/03/2011
Designa o servidor Lucas de Aquino
Melo para exercer a função de ge-
rente da Divisão de Formação Docen-
te da Diretoria de Ensino da Pró-Rei-
toria de Graduação (FG-4), desta
Universidade. O servidor ora desig-
nado responderá pela função a partir
de 13/09/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 13/09/2010.

Portaria R n°. 248, de 01/03/2011
Designa o servidor Alécio Henrique
Dantas para exercer a função de ge-

rente da Divisão de Processamento
de Informações e Estatísticas da Di-
retoria de Processos Seletivos da Pró-
Reitoria de Graduação (FG-4), desta
Universidade. O servidor ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 13/09/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 13/09/2010.

Portaria R n°. 249, de 01/03/2011
Designa o professor Mário Antônio
Spanó para exercer pro tempore a
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Genética e
Bioquímica do Instituto de Genética
e Bioquímica (FG-1), desta Universi-
dade. O professor ora designado res-
ponderá pela função a partir de 01/
12/2010. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 01/
12/2010.

Portaria R n°. 250, de 01/03/2011
Designa a servidora Maria Vitória
Bossolani para exercer a função de
chefe de Setor do Laboratório da Di-
retoria Clínica do Hospital de Clíni-
cas (FG-6), desta Universidade, em
substituição à servidora Vivieni Vieira
Prado Almeida. A servidora ora de-
signada responderá pela função a
partir de 23/02/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 23/02/2011.

Portaria R n°. 251, de 01/03/2011
Designa a servidora Marília Pereira
Brasão para exercer a função de che-
fe do Setor de Admissão e Docu-
mentação da Diretoria de Pessoal da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(FG-6), desta Universidade, em subs-
tituição ao servidor Cláudio Enio de
Novaes. A servidora ora designada res-
ponderá pela função a partir de 01/
03/2011. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 260, de 02/03/2011
Dispensa a partir de 28/02/2011 da
função de assessora especial 1 da
Reitoria (CD-3), desta Universidade,
a servidora Miriam Martins Costa
Pompeu. Revoga-se a Portaria R Nº.
132/11. Esta portaria entra em vigor

nesta data, com efeitos a partir de
28/02/2011.

Portaria R n°. 261, de 02/03/2011
Designa a servidora Miriam Martins
Costa Pompeu para exercer a fun-
ção de secretária da Diretoria de
Compras e Licitações da Pró-Reito-
ria de Planejamento e Administração
(FG-7), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/03/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/03/2011.

Portaria R n°. 262, de 02/03/2011
Exonera a servidora Rosalinda Asenjo
Lopez de Berte, da função de CO-
ORDENADORA DO CURSO TÉCNI-
CO EM ENFERMAGEM  (FG-2), des-
ta Universidade. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/03/2011.

Portaria R n°. 263, de 02/03/2011
Autoriza a diretora da Escola Técni-
ca de Saúde, a servidora Maria Hele-
na Ribeiro Godoy, a responder pela
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉC-
NICO EM ENFERMAGEM, desta Uni-
versidade. A autorização de que trata
o artigo anterior terá validade de 45
dias, período no qual deverá ser rea-
lizada a eleição do novo coordena-
dor do curso. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/03/2011.

Portaria R n°. 264, de 02/03/2011
Designa o servidor Cristiano
Alvarenga Alves e matricula para exer-
cer a função de COORDENADOR DE
JORNALISMO (FG-1), desta Univer-
sidade. O servidor ora designado res-
ponderá pela função a partir de 01/
03/2011 e suas atribuições serão de-
sempenhadas na Diretoria de Comu-
nicação. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 272, de 14/03/2011
Designa a servidora Mirlia Renata
Alves para exercer a função de se-
cretária da Coordenação do Curso de
Design de Interiores da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo e Design
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(FG-7), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/02/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/02/2011.

Portaria R n°. 273, de 14/03/2011
Designa o professor Lúcio Borges de
Araújo como substituto do coordena-
dor do Curso de Bacharelado em Es-
tatística da Faculdade de Matemáti-
ca, desta Universidade, em caso de
afastamento, ausências e impedimen-
tos do Coordenador referido Curso.
Revoga-se a Portaria 572/10 de 30/
06/2010. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
23/02/2011.

Portaria R n°. 274, de 14/03/2011
Designa o professor Juliano Gonçal-
ves Oler como substituto do coorde-
nador do Curso de Licenciatura e
Bacharelado em Matemática da Fa-
culdade de Matemática, desta Univer-
sidade, em caso de afastamento, au-
sências e impedimentos do coorde-
nador do referido Curso. Revoga-se
a Portaria 1004/2009 de 17/08/2009,
que nomeou naquela data, para a
substituição citada acima, a profes-
sora Dulce Mary de Almeida. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 22/02/2011.

Portaria R n°. 275, de 14/03/2011
Dispensa a partir de 28/02/2011 da
função de chefe do Setor de Restau-
rante Umuarama da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis (FG-6), desta Universidade, a
servidora Silmara Lopes do Nasci-
mento. Revoga-se a Portaria R Nº.
183/10. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
28/02/2011.

Portaria R n°. 276, de 14/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de gerente da Divisão de Re-
des do Centro de Tecnologia da In-
formação (FG-4), desta Universida-
de, o servidor Edmundo Dias Júnior.
Revoga-se a Portaria R Nº. 1469/09.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/03/2011.

Portaria R n°. 277, de 14/03/2011
Designa a servidora Silmara Lopes do
Nascimento para exercer a função de
gerente da Divisão de Restaurante
Universitário (FG-4), desta Universi-
dade. A servidora ora designada res-
ponderá pela função a partir de 01/
03/2011. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/03/2011.

Portaria R n°. 278, de 01/03/2011
Designa a servidora Valdenice de
Fátima Faria para exercer a função
de chefe do Setor Biblioteca Educa-
ção Básica do Sistema de Bibliote-
cas (FG-6), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/03/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/03/
2011.

Portaria R n°. 281, de 16/03/2011
Designa a servidora Kátia Rodrigues
Sales Costa para exercer a função
de secretária da Diretoria de Pessoal
da Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos (FG-7), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 14/03/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 14/03/
2011.

Portaria R n°. 282, de 16/03/2011
Designa o servidor Edson Montes
Mundim Filho para exercer a função
de gerente de Formação Discente da
Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria
de Graduação (FG-4), desta Univer-
sidade. O servidor ora designado res-
ponderá pela função a partir de 13/
09/2010. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 13/09/2010.

Portaria R n°. 283, de 16/03/2011
Dispensa a partir de 01/03/2011 da
função de chefe do Setor da Direto-
ria de Serviços Administrativos do
Hospital de Clínicas (FG-6), desta
Universidade, o servidor Jorge Luiz
da Costa Zumpano. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 1459/09. Esta portaria en-

tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/03/2011.

Portaria R n°. 284, de 16/03/2011
Dispensa a partir de 02/03/2011 da
função de supervisora dos Serviços
de Apoio a Educação Básica e Pro-
fissional da Diretoria de Ensino da
Pró-Reitoria de Graduação (FG-1),
desta Universidade, a professora
Delma Faria Shimamoto. Revoga-se
a Portaria R Nº. 1034/10. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 02/03/2011.

Portaria R n°. 285, de 16/03/2011
Designa a professora Leila Floresta
para exercer a função de supervisora
dos Serviços de Apoio a Educação
Básica e Profissional da Diretoria de
Ensino da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição a professora Delma Faria
Shimamoto. A professora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 03/03/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 03/03/2011.

Portaria R n°. 286, de 16/03/2011
Designa a professora Carla Eponina
Hori como substituta do coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química da Faculdade de
Engenharia Química, desta Universi-
dade, em caso de afastamento, au-
sências e impedimentos do Coorde-
nador do referido Programa. Revo-
ga-se a Portaria 725/09 de 19/05/
2009. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos retroativos a
15/02/2011.

Portaria R n°. 288, de 18/03/2011
Dispensa a partir de 28/02/2011 da
função de diretora da Clinica Psico-
lógica do Instituto de Psicologia (FG-
3), desta Universidade, a professora
Cláudia Dechichi. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 424/09. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 28/02/2011.

Portaria R n°. 289, de 18/03/2011
Dispensa a partir de 11/03/2011 da
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função de secretária da Diretoria do
Hospital Odontológico (FG-7), desta
Universidade, a servidora Elizabeth
Barbosa de Souza. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 163/10. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 11/03/2011.

Portaria R n°. 290, de 18/03/2011
Designa a professora Cláudia
Dechichi para exercer a função de
diretora pro tempore da Clínica Psi-
cológica do Instituto de Psicologia
(FG-3), desta Universidade. A profes-
sora ora designada responderá pela
função a partir de 01/03/2011. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/03/2011.

Portaria R n°. 291, de 18/03/2011
Designa a servidora Iolanda Naves
para exercer a função de secretária
da Diretoria de Hospital Odontológico
(FG-7), desta Universidade, em subs-
tituição a servidora Elizabeth Barbo-
sa de Souza. A servidora ora desig-
nada responderá pela função a partir
de 13/03/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 13/03/2011.

Portaria R n°. 316, de 29/03/2011
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/1990 e o Progra-
ma de Capacitação dos Servidores
Técnico-administrativos, o afastamen-
to integral pelo prazo de 24 meses,
no período de 04/04/2011 a 03/04/
2013, do servidor, Leonardo Moreira
Ulhôa, Técnico em Assuntos Educa-
cionais, para cursar Pós-graduação,
em nível de Doutorado, na área de
Geografia, na Universidade Federal
de Uberlândia - MG - Brasil. Esta Por-
taria entra em vigor em 04/04/2011.

Portaria R n°. 317, de 29/03/2011
Concede Licença Capacitação ao
servidor Pedro Alberto Alves Costa,
no período de 04/04/2011 a 02/06/
2011, por 60 dias, referente ao perí-
odo aquisitivo de 01/02/2002 a 31/12/
2006, a fim concluir Monografia de
Graduação em Geografia, nesta Uni-
versidade - Uberlândia-MG. Esta por-
taria entra em vigor em 04/04/2011.

Portaria R n°. 321, de 30/03/2011
Dispensa a partir de 16/03/2011 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Artes Visuais do Institu-
to de Artes (FG-1), desta Universida-
de, o professor Marco Antonio
Pasqualini de Andrade. Revoga-se a
Portaria R Nº. 231/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 16/03/2011.

Portaria R n°. 322, de 30/03/2011
Dispensa a partir de 01/04/2011 da
função de secretária da coordenação
do Curso de Medicina da Faculdade
de Medicina (FG-7), desta Universi-
dade, a servidora Marilucia Vieira
Garcia. Revoga-se a Portaria R Nº.
604/10. Esta portaria entra em vigor
a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 323, de 30/03/2011
Designa a professora Cláudia Maria
França da Silva para exercer a fun-
ção de coordenadora pro tempore do
Curso de Artes Visuais do Instituto de
Artes (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Marco An-
tonio Pasqualini de Andrade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 17/03/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 17/03/2011.

Portaria R n°. 326, de 31/03/2011
Cancela o período de 01/04/2011 a
31/03/2012 da Portaria R nº. 177/10.
Autoriza, tendo por base o Art. 96 da
Lei 8.112 de 11/12/1990 e o Progra-
ma de Capacitação dos Servidores
Técnico-administrativos, o afastamen-
to integral pelo prazo de 12 meses,
no período de 01/04/2011 a 31/03/
2012, do servidor, Luiz Almeida da
Silva, Técnico em Enfermagem, para
cursar Pós-graduação, em nível de
Doutorado, na área de Enfermagem
Fundamental, na Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto - USP - SP -
Brasil. Esta Portaria entra em vigor
em 01/04/2011.

Portaria R n°. 333, de 01/04/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Cláudia Guerreiro

Hugueney, no período de 01/04/2011
a 29/06/2011, por 90 dias, referente
ao período aquisitivo de 01/10/2005
a 30/09/2010, a fim concluir  Traba-
lho de Conclusão de Curso de espe-
cialização em Lingüística  Aplicada
ao Ensino de Línguas Estrangeiras e
Novas Tecnologias, nesta Universida-
de  -  Uberlândia-MG. Esta portaria
entra em vigor em 01/04/2011.

Portaria R n°. 336, de 01/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de secretária da Auditoria
Geral (FG-7), desta Universidade, a
servidora Vanessa Fabiane Silva
Salazar. Revoga-se a Portaria R Nº.
655/09. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
31/03/2011.

Portaria R n°. 337, de 01/04/2011
Designa o servidor Willie Duarte
Teixeira para exercer a função de
secretário da Coordenação do Cur-
so de Gestão da Informação da Fa-
culdade de Gestão e Negócios (FG-
7), desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/04/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 341 de 01/04/2011
Retifica o Artigo 1º da Portaria R Nº.
468, de 27/03/2009; publicada no Di-
ário Oficial da União Nº. 76, seção 2,
página n° 18, de 23/04/2009, onde
se lê: Assessor Especial 1 (CD-3) leia-
se: Assessor Especial 2 (CD-4). Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/04/2009.

Portaria R n°. 342, de 01/04/2011
Dispensa a partir de 07/02/2011 da
função de secretário do Curso de
Biomedicina do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-7), desta Universida-
de, o servidor Adriano Teixeira de
Souza Almeida. Revoga-se a Porta-
ria R Nº. 1637/06. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 07/02/2011.

Portaria R n°. 343, de 01/04/2011
Designa a servidora Giselda Lemes
para exercer a função de secretária
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do Programa de Pós-Graduação em
Biologia Celular do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-7), desta Universidade.
A servidora ora designada responderá
pela função a partir de 08/02/2011. Esta
portaria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 08/02/2011.

Portaria R n°. 347, de 04/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da fun-
ção de coordenadora do Curso de Co-
municação Social da Faculdade de Edu-
cação (FG-1), desta Universidade, a
professora Adriana Cristina Omena dos
Santos. Revoga-se a Portaria R Nº. 558/
09. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 348, de 04/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da fun-
ção de diretor da Diretoria de
Processamento de Dados (CD-4), des-
ta Universidade, o professor Luis
Fernando Faina. Revoga-se a Portaria
R Nº. 985/08. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir de
31/03/2011.

Portaria R n°. 349, de 04/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da fun-
ção de diretora da Diretoria de Bibliote-
cas (CD-4), desta Universidade, a
servidora Maria da Graça de Martino
Ferreira Oliveira. Revoga-se a Portaria
R Nº. 991/08. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir de
31/03/2011.

Portaria R n°. 350, de 04/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da fun-
ção de Assessor Especial 2 (CD-4),
desta Universidade, o servidor Enivaldo
Tironi. Revoga-se a Portaria R Nº. 468/
09. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 351, de 04/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de Assessor Especial 2 (CD-
4), desta Universidade, o servidor
Blaine Alves da Silva. Revoga-se a
Portaria R Nº. 469/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 352, de 04/04/2011
Designa a professora Adriana Cristina
Omena dos Santos para exercer a
função de coordenadora do Curso de
Comunicação Social da Faculdade de
Educação (FG-1), desta Universida-
de. O mandato da professora ora de-
signada terá início em 01/04/2011
com término previsto para 31/03/
2013. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
01/04/2011.

Portaria R n°. 353, de 04/04/2011
Designa o professor Luis Fernando
Faina para exercer a função de dire-
tor do Centro de Tecnologia da Infor-
mação (CD-4), desta Universidade. O
professor ora designado responderá
pela função a partir de 01/04/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 354, de 04/04/2011
Designa a servidora Maria da Graça
de Martino Ferreira Oliveira para exer-
cer a função de Diretora do Sistema
de Bibliotecas (CD-4), desta Univer-
sidade. A servidora ora designada
responderá pela função a partir de
01/04/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/04/2011.

Portaria R n°. 355, de 04/04/2011
Designa o servidor Enivaldo Tironi
para exercer a função de diretor da
Diretoria de Logística da Prefeitura
Universitária (CD-4), desta Universi-
dade. O servidor ora designado res-
ponderá pela função a partir de 01/
04/2011. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/04/2011.

Portaria R n°. 356, de 04/04/2011
Designa o servidor Blaine Alves da
Silva para exercer a função de dire-
tor da Diretoria de Infra-Estrutura da
Prefeitura Universitária (CD-4), des-
ta Universidade. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 01/04/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 357, de 01/04/2011
Designa o servidor Jorge Luiz da
Costa Zumpano para exercer a fun-
ção de gerente da Divisão de Redes
do Centro de Tecnologia da Informa-
ção (FG-4), desta Universidade. O
servidor ora designado responderá
pela função a partir de 01/04/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/04/
2011.

Portaria R n°. 358, de 06/04/2011

Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Pa-
tricia Aparecida Borges Lima. Essa
portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 01/
02/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 359, de 06/04/2011
Designa o professor Márcio Bacci da
Silva como substituto do coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da Faculdade
de Engenharia Mecânica, desta Uni-
versidade, em caso de afastamento,
ausências e impedimentos do coor-
denador do referido Programa. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 01/03/2011.

Portaria R n°. 360, de 06/04/2011
Designa a professora Celine de Melo
como substituta da coordenadora do
Curso de Ciências Biológicas do Ins-
tituto de Biologia, desta Universida-
de, em caso de afastamento, ausên-
cias e impedimentos da Coordenadora
do referido Curso. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
retroativos a 24/03/2011.

Portaria R n°. 361, de 06/04/2011
Designa o professor Luiz Carlos
Avelino da Silva como substituto da
Diretora do Instituto de Psicologia,
desta Universidade, em caso de afas-
tamento, ausências e impedimentos
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da Diretora do referido Instituto. Re-
voga-se a Portaria 615/2010 de 09/
07/2010, que nomeou naquela data,
para a substituição citada acima, o
professor Nilton Antonio Sanches.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos retroativos a 30/03/
2011.

Portaria R n°. 362, de 06/04/2011
Dispensa a partir de 08/03/2011 da
função de coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em Geografia
do Instituto de Geografia (FG-1), des-
ta Universidade, o professor Samuel
Carmo Lima. Revoga-se a Portaria R
Nº. 445/09. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 08/03/2011.

Portaria R n°. 363, de 06/04/2011
Dispensa a partir de 13/03/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Administração da Fa-
culdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, o
professor Alessandro Gomes Enoque.
Revoga-se a Portaria R Nº. 542/10.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 13/03/
2011.

Portaria R n°. 364, de 06/04/2011
Designa a professora Rita de Cássia
Martins de Souza para exercer a fun-
ção de coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Geografia do Ins-
tituto de Geografia (FG-1), desta Uni-
versidade, em substituição ao profes-
sor Samuel Carmo Lima. O mandato
da professora ora designada terá iní-
cio em 10/03/2011 com término pre-
visto para 09/03/2013. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 10/03/2011.

Portaria R n°. 365, de 06/04/2011
Designa o professor Rafael Silva
Guerreiro para exercer pro tempore
a função de coordenador do Curso
de Graduação em Administração da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Alessandro
Gomes Enoque. O professor ora de-
signado responderá pela função a

partir de 14/03/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 14/03/2011.

Portaria R n°. 366, de 07/04/2011
Aplica a penalidade de advertência ao
servidor Reginaldo do Espírito Santo,
lotado no Centro Cirúrgico do HC-
UFU, por ter infringido o art. 116 em
seus incisos I, IX e XI c/c arts. 128 e
129, todos da Lei nº. 8.112, de 11/12/
1990. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Portaria R n°. 373, de 08/04/2011
Encerra, nos termos da Resolução 09/
93 de 30/08/1993, do Conselho Uni-
versitário desta Universidade, o pro-
cesso n°. 23117.000691/2007-14, de
afastamento integral sem e com bol-
sa (CAPES), pelo período de 05/03/
2007 a 04/03/2011, da professora
Rosângela Martins de Araújo, do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas da UFU
– ICBIM, de Doutorado na UFSCar,
com defesa de Tese em 25/02/2011,
e cujo retorno às atividades acadê-
micas se deu em 10/03/2011, con-
forme MI 046/2011-ICBIM.

Portaria R n°. 374, de 08/04/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Viviani Alves de Lima, do
Instituto de Química da UFU – IQUFU,
processo 23117.004406/2009-04, in-
tegral sem bolsa, para o período de
11/03/2011 a 10/03/2012, para conti-
nuação dos estudos de doutoramento,
na Universidade de São Paulo - USP,
na cidade de São Paulo, no Estado
de São Paulo, Brasil, conforme MI
067/2011-IQUFU. Esta Portaria entra
em vigor no período mencionado no
artigo 1º retro, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 375, de 08/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Airton
Gervásio da Cunha. Essa portaria en-
tra em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos fi-

nanceiros a partir de 03/03/2011, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 377, de 08/04/2011
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o afasta-
mento integral, sem bolsa, no perío-
do de 20/04/2011 a 19/04/2012, da
professora Alexandra Epoglou, da
Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal – FACIP, processo
23117.002546/2011-54, para cursar
Doutorado, na área de Ensino de Ci-
ências, na Universidade de São Pau-
lo - USP, na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, Brasil. Esta Por-
taria entrará em vigor em 20/04/2011,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria R n°. 378, de 08/04/2011
Designa o servidor Paulo Roberto
Teles para substituir o Pró-Reitor de
Recursos Humanos (CD-2), desta
Universidade, no período de 13 a 17/
04/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 13/04/2011.

Portaria R n°. 384, de 11/04/2011
Autoriza, nos termos da Resolução
08/08 de 05/09/2008, do Conselho
Diretor desta Universidade, o retorno
às atividades acadêmicas sem a con-
clusão do Curso, do professor Noriel
Viana Pereira, da Escola Técnica de
Saúde da UFU - ESTES, a partir do
dia 01/04/2011, de acordo com MI
082/2011 – ESTES. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data, retroagindo
seus efeitos no período retrocitado no
artigo 1º, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 387, de 12/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011, da
função de coordenador da Clínica
Odontológica Integrada do Hospital
Odontológico (FG-2), o servidor Murilo
de Sousa Rodrigues. Revoga-se a
Portaria R Nº. 366/10. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.
Portaria R n°. 388, de 12/04/2011
Designa o servidor Murilo de Sousa
Menezes para exercer a função de
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SUPERVISOR DOS SERVIÇOS CLÍ-
NICOS do Hospital Odontológico des-
ta Universidade (FG-1). Esta Portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 389, de 12/04/2011
Designa o professor Noriel Viana Pe-
reira para exercer a função de CO-
ORDENADOR DO CURSO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM da Escola Técni-
ca de Saúde desta Universidade (FG-
2). O mandato do professor ora de-
signado terá a duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de 07/
04/2011 e seu término previsto para
06/04/2013. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 07/04/2011.

Portaria R n°. 392, de 13/04/2011
Altera a condição do professor André
Campos Machado, liberado para qua-
lificação na Universidade de São
Paulo - USP, na cidade de São Paulo
- Estado de São Paulo, conforme por-
taria R 0094 de 19/01/2011, de “inte-
gral sem bolsa”, para “integral com
bolsa - CAPES”, a partir de 01/03/
2011 a 30/06/2012, conforme Ofício
285-08/2011 - CAPES, de 12/04/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, retroagindo seus efeitos a 01/
03/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 394, de 13/04/2011
Constitui uma Comissão com o pro-
pósito de analisar o pedido de reco-
nhecimento do diploma de Mestrado
em Direito obtido por Karina Almeida
do Amaral junto à Universidade de Lis-
boa – Portugal. São nomeados mem-
bros desta Comissão os professores
Altamirando Pereira da Rocha, Hilário
de Oliveira e Alexandre Walmott
Borges, a fim de que reunidos sob a
presidência do primeiro, executem o
disposto no artigo anterior. Parágra-
fo 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 n°. 395, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 01/04/2011 da

função de chefe do Setor de
Mecanografia Umuarama da Direto-
ria de Logística da Prefeitura
Unversitária (FG-6), desta Universida-
de, o servidor Carlos Alberto Caeta-
no da Silva. Revoga-se a Portaria R
Nº. 555/10. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/04/2011.

Portaria R n°. 396, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de chefe do Setor de Segu-
rança do Trabalho da Diretoria de
Qualidade de Vida e Saúde do Servi-
dor da Pró-Reitoria de Recursos Hu-
manos (FG-6), desta Universidade, a
servidora Ana Maria Guirado
Rodrigues. Revoga-se a Portaria R Nº.
1036/08. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 31/
03/2011.

Portaria R n°. 397, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de coordenador do Curso de
Filosofia do Instituto de Filosofia (FG-
1), desta Universidade, o professor
Wagner de Mello Elias. Revoga-se a
Portaria R Nº. 514/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 398, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de coordenador pro tempore
do Curso de Graduação em Educa-
ção Física da Faculdade de Educa-
ção Física (FG-1), desta Universida-
de, o professor Marcos Luiz Ferreira
Neto. Revoga-se a Portaria R Nº. 56/
11. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 31/03/
2011.

Portaria R n°. 399, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de coordenadora pro tempore
do Curso de Graduação em Fisiote-
rapia da Faculdade de Educação Fí-
sica (FG-1), desta Universidade, a pro-
fessora Elaine Maria de Carvalho.
Revoga-se a Portaria R Nº. 409/10.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 400, de 14/04/2011

Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de chefe do Setor de Regis-
tro da Diretoria de Administração e
Controle Acadêmico da Pró-Reitoria
de Graduação (FG-6), desta Univer-
sidade, o servidor Rubens Antônio de
Freitas. Revoga-se a Portaria R Nº.
1269/05. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 31/
03/2011.

Portaria R n°. 401, de 14/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de chefe do Setor de Confe-
rência Documental e Expedição de
Diplomas da Diretoria de Administra-
ção e Controle Acadêmico da Pró-
Reitoria de Graduação (FG-6), desta
Universidade, a servidora Lizete Ma-
ria Machado. Revoga-se a Portaria R
Nº. 266/09. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 31/03/2011.

Portaria R n°. 402, de 14/04/2011
Designa o professor Paulo Sérgio da
Silva para exercer a função de coor-
denador do Curso Técnico em Meio
Ambiente da Escola Técnica em Saú-
de (FG-2), desta Universidade. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 01/04/2011. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 403, de 14/04/2011
Designa o servidor Alceu Borges
Santana Filho para exercer a função
de chefe do Setor de Segurança do
Trabalho da Diretoria de Qualidade de
Vida e Saúde do Servidor da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (FG-
6), desta Universidade, em substitui-
ção a servidora Ana Maria Guirado
Rodrigues. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/04/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/04/2011.

Portaria R n°. 404, de 14/04/2011
Designa o professor Wagner de Mello
Elias para exercer a função de coor-
denador pro tempore do Curso de Fi-
losofia do Instituto de Filosofia (FG-
1), desta Universidade. O professor
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ora designado responderá pela fun-
ção a partir de 01/05/2011. Esta porta-
ria entra em vigor a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 405, de 14/04/2011
Designa o professor Marcos Luiz
Ferreira Neto para exercer a função
de coordenador do Curso de Gradu-
ação em Educação Física da Facul-
dade de Educação Física (FG-1),
desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá a dura-
ção de 02(dois) anos, com seu início
a partir de 01/04/2011 e seu término
previsto para 31/03/2013. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 406, de 14/04/2011
Designa a professora Eliane Maria de
Carvalho para exercer a função de
coordenadora do Curso de Gradua-
ção em Fisioterapia da Faculdade de
Educação Física (FG-1), desta Uni-
versidade. O mandato da professora
ora designada terá a duração de
02(dois) anos, com seu início a par-
tir de 01/04/2011 e seu término pre-
visto para 31/03/2013. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 407, de 14/04/2011
Designa a servidora Lizete Maria Ma-
chado para exercer a função de che-
fe do Setor de Registro da Diretoria
de Administração e Controle Acadê-
mico da Pró-Reitoria de Graduação
(FG-6), desta Universidade, em subs-
tituição ao servidor Rubens Antonio
de Freitas. A servidora ora designa-
da responderá pela função a partir
de 01/04/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/04/2011.

Portaria R n°. 408, de 14/04/2011
Designa o servidor Américo Walter
Heilbuth para exercer a função de
chefe do Setor de Conferência Do-
cumental e Expedição de Diplomas da
Diretoria de Administração e Contro-
le Acadêmico da Pró-Reitoria de Gra-
duação (FG-6), desta Universidade,
em substituição à servidora Lizete
Maria Machado. O servidor ora de-

signado responderá pela função a
partir de 01/04/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 414, de 19/04/2011
Concede Licença Capacitação ao
docente André Carlos Martin Menck,
no período de 25/04/2011 a 23/07/
2011, por 90 dias, referente ao perí-
odo aquisitivo de 01/09/2005 a 31/08/
2010, a fim de participar de curso de
aperfeiçoamento em Ferramentas
estatísticas SPSS, R e Winbugs – na
Universidade de Alberta – Canadá.
Esta portaria entra em vigor em
25/04/2011.

Portaria R n°. 418, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Lara
Rosana Rastrelo. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 14/02/2011, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 419, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Aline
Maria Santos Maganhoto. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos  financeiros a partir de
21/03/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R n°. 420, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) abai-
xo relacionado(s) Cristina Guimarães
Arantes Araújo. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação

no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 17/02/2011, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 421, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Danielo
Garcia Freitas. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos finan-
ceiros a partir de 14/04/2011, revo-
gando-se as disposições em contrá-
rio.

Portaria R n°. 422, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Eduar-
do Filice Chayb. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 05/04/2011, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 423, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Elisa
Toffoli Rodrigues. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 14/01/2011, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 424, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Fabiana Farias Calado Rodrigues Sil-
va. Essa portaria entra em vigor na
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data de sua publicação no Boletim de
Pessoal, com efeitos financeiros a
partir de 09/12/2010, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria R n°. 425, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Fernanda Fernandes Freitas. Essa
portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 01/
02/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 426, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Hyster
Martins Ferreira. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação
no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 23/03/2011,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 427, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Juliana
Ferreira Nunes Romão. Essa porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 23/03/
2011, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 428, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Mar-
co Paulo Peres Oliveira. Essa porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-

blicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 16/02/
2011, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 429, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Marilene Pinto Santos. Essa portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 23/03/
2011, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 430, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Neire
Abadia Ferreira Santos. Essa porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 14/03/
2011, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 431, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Reginaldo Machado Naves. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 04/
03/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 432, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Ricardo Luiz Diniz Santos. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua

publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 07/
04/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 433, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a)
Simonia Mara Oliveira. Essa portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 09/11/
2010, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 434, de 25/04/2011
Concede o Adicional de Insalubrida-
de no percentual de 10%, correspon-
dente 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(à) servidor(a) Vicente
Soares Sá. Essa portaria entra em
vigor na data de sua publicação no
Boletim de Pessoal, com efeitos finan-
ceiros a partir de 28/01/2011, revo-
gando-se as disposições em contrá-
rio.
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Portaria/Proreh n°. 447, de 11/03/2011
Designa o servidor Adelmo Gonçal-
ves Dutra para substituir o diretor da
EDUFU- Editora da UFU (CD-3), des-
ta Universidade, no período de 01 a
15/03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 448, de 11/03/2011
Designa o servidor Helton Luiz de Oli-
veira para substituir o gerente da
EDUFU - Editora da UFU (FG-4), des-
ta Universidade, no período de 16 a
30/03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 16/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 449, de 11/03/2011
Designa a professora Ana Maria
Bonetti para substituir o coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Genética e Bioquímica do Instituto de
Genética e Bioquímica (FG-1), desta
Universidade, no período de 18 a 25/
02/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 18/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 450 de 11/03/2011
Designa a servidora Maíra Nani Fran-
ça Moura Goulart, para substituir a
diretora do Sistema de Bibliotecas
(CD-4), desta Universidade, no perí-
odo de 15 a 24/03/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de
15/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 451, de 11/03/2011
Designa o servidor Marco Antonio da
Silva para substituir o encarregado de
Turno da Divisão de Vigilância e Se-
gurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 01 a 28/02/2011.
Concede o pagamento da substitui-

ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 01/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 452, de 11/03/2011
Designa a servidora Maria das Gra-
ças dos Santos Moura para substituir
a secretária da Coordenação do Pro-
grama de Pós-Graduação da Facul-
dade de Odontologia (FG-7), desta
Universidade, no período de 18/12/
2010 a 15/02/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
18/12/2010.

Portaria/Proreh n°. 453, de 11/03/2011
Designa a servidora Maria das Gra-
ças dos Santos Moura para substituir
a secretária do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia da Facul-
dade de Odontologia (FG-7), desta
Universidade, no período de 16/02 a
16/05/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 16/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 454, de 11/03/2011
Designa o professor Álvaro Ribeiro
Barale para substituir o diretor da
Faculdade de Medicina (CD-4), des-
ta Universidade, no período de 25 a
28/02/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 11/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 455, de 11/03/2011
Designa o servidor Odilon Groxiatti
Tudini para substituir o gerente da
Divisão de Processamento de Infor-
mações e Estatísticas da Diretoria de
Processos Seletivos da Pró-Reitoria
de Graduação (FG-4), desta Univer-
sidade, no período de 21/02 a 12/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-

te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 21/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 456, de 11/03/2011
Designa o servidor Mariozan Rosa
para substituir o gerente da Divisão
de Pessoal da Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos (FG-4), desta Universi-
dade, no período de 22/02 a 08/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 22/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 457, de 11/03/2011
Designa a servidora Vania Marcia
Aires para substituir a gerente da Di-
visão de Aperfeiçoamento de Pesso-
al da Diretoria de Pós-Graduação da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação (FG-4), desta Universidade,
no período de 01 a 30/03/2011. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 458, de 11/03/2011
Designa o servidor Lerimar Parreira
para substituir o gerente da Divisão
de Almoxarifado da Diretoria de Ad-
ministração de Materiais da Pró-Rei-
toria de Planejamento e Administra-
ção (FG-4), desta Universidade, no
período de 10/03 a 08/04/2011. Con-
cede o pagamento da substituição
conforme opção constante no proces-
so. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 10/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 459, de 11/03/2011
Designa a servidora Marta Maria Ri-
beiro Chagas para substituir a gerente
da Divisão de Aquisição e
Processamento Técnico do Sistema
de Bibliotecas (FG-4), desta Universi-
dade, no período de 09 a 28/03/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no

PORTARIAS PROREH
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processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos financei-
ros a partir de 09/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 460, de 11/03/2011
Designa o servidor João Paulo Go-
mes Barbosa para substituir o diretor
da Diretoria de Pesquisa da Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-Graduação
(CD-4), desta Universidade, no perí-
odo de 01 a 05/03/2011. Concede o
pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a par-
tir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 461, de 11/03/2011
Designa a professora Patrícia Vieira
Trópia para substituir a coordena-
dora do Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências Sociais (FG-1),
desta Universidade, no período de
17/01 a 16/07/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 17/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 462, de 11/03/2011
Designa o professor Sérgio Antonio
Lemos de Moraes para substituir o
diretor do Instituto de Química (CD-
4), desta Universidade, no período
de 16/01 a 14/02/2011. Concede o
pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a par-
tir de 16/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 463, de 11/03/2011
Designa a servidora Edilza Felice
Chayb para substituir o diretor do
Hospital de Clínicas (CD-3), desta
Universidade, no período de 09 a 23/
03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 09/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 466, de 11/03/2011
Designa o servidor Nivaldo Lucas da Sil-
va para substituir o diretor da Diretoria
de Serviços Clínicos do Hospital de Clí-
nicas (CD-4), desta Universidade, no
período de 01 a 30/03/2011. Concede
o pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com efei-
tos financeiros a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 467, de 11/03/2011
Designa o servidor Moisés Leonardo de
Almeida Superbi para substituir a ge-
rente da Divisão de Esportes da Direto-
ria de Assuntos Estudantis da Pró-Rei-
toria de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (FG-4), desta Universidade,
no período de 09/03 a 07/04/2011. Con-
cede o pagamento da substituição con-
forme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de 09/
03/2011.

Portaria/Proreh n°. 468, de 11/03/2011
Designa a professora Ana Carolina Gon-
çalves Correia para substituir a diretora
da Escola Técnica de Saúde (CD-4),
desta Universidade, no período de 04 a
08/04/2011. Esta portaria entra em vigor
a partir de 04/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 503, de 14/03/2011
Designa o servidor João Batista Pereira
para substituir o chefe do Setor de Mar-
cenaria (FG-6), desta Universidade, no
período de 22/03 a 20/04/2011. Conce-
de o pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta porta-
ria entra em vigor a partir de 22/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 504, de 14/03/2011
Designa o professor Antonio Giacomini
Ribeiro para substituir a diretora do Ins-
tituto de Geografia (CD-4), desta Uni-
versidade, no período de 14 a 28/03/
2011. Concede o pagamento da substi-
tuição conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 505, de 14/03/2011
Designa o servidor Mário César Pe-
reira para substituir o encarregado de
Turno da Divisão de Vigiilância e Se-
gurança Patrimonial (FG-9), desta
Universidade, no período de 1 a 30/
03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 506, de 14/03/2011
Designa o servidor Antônio Carlos
Ramos para substituir o encarregado
de Turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial (FG-9), desta
Universidade, no período de 01 a 30/
03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 507, de 14/03/2011
Designa o servidor Genivaldo Rocha
da Silva para substituir o encarrega-
do de Turno da Vigilância e Seguran-
ça Patrimonial (FG-9), desta Univer-
sidade, no período de 20 a 31/03/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 20/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 508, de 15/03/2011
Designa a servidora Siene de Faria
Rodrigues para substituir a gerente
Geral dos Serviços Administrativos de
Carreiras da Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos (FG-3), desta Universi-
dade, no período de 16 a 25/03/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor a partir de 16/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 509, de 15/03/2011
Designa a professora Ana Carolina
Gonçalves Correia para substituir a
diretora da Escola Técnica de Saúde
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(CD-4), desta Universidade, no perí-
odo de 21 a 25/03/2011. Esta portaria
entra em vigor a partir de 21/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 514, de 18/03/2011
Designa a servidora Lenuse Caldeira
de Lima para substituir a coordena-
dora dos Serviços de
Processamentos Técnicos e Adminis-
trativos da Secretaria Geral (FG-2),
desta Universidade, no período de 10
a 24/03/2011. Concede o pagamento
da substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos
financeiros a partir de 10/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 515, de 18/03/2011
Designa a servidora Fabiane de Deus
Teixeira para substituir a coordena-
dora dos Serviços de
Processamentos Técnicos e Adminis-
trativos da Secretaria Geral (FG-2),
desta Universidade, no período de 25/
03 a 08/04/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta porta-
ria entra em vigor a partir de 25/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 632, de 29/03/2011
Determina o cancelamento das féri-
as em 24/3/2011 do(a) servidor(a)
Lousiana Aparecida Andrade ocupan-
te do cargo de técnico em Enferma-
gem, do Quadro Permanente desta
Universidade. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 635, de 25/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Mara
Regina do Nascimento, da classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 2, com Doutora-
do. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 636, de 25/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Françoise Vasconcelos Botelho, da
classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado, para a classe de Adjunto nível
2, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 637, de 25/03/2011
Altera, nos termos do artigo 14, do
Decreto 94.664/87 e da Resolução nº.
03/94 do CONSUN, o Regime de Tra-
balho da professora Maria Cecília de
Lima, de 20 horas semanais, para
Dedicação Exclusiva, a partir de 16/
03/2011. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 638, de 25/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Quintiliano Siqueira Schroden
NomelinI, da classe de Assistente ní-
vel 1, com Mestrado, para a classe
de Assistente nível 2, com Mestrado.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 639, de 30/03/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação à professora Patrícia
Francisca de Matos, da classe de
Assistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 640, de 30/03/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Vlademir
Marim, 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 n°. 642, de 30/03/2011
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, modificada pela Lei
nº. 9.849 de 26/10/1999, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Lérida de
Oliveira por mais 56 dias, a partir de
01/02/2011. Esta Portaria entra em
vigor nesta data alterando o artigo 1º
da Portaria nº. 1541, de 10/08/2010.

Portaria/Proreh n°. 646, de 30/03/2011
Designa o servidor Maiko Pedrosa
Vital Severo para substituir o secre-
tário do Instituto de Artes (FG-7), des-
ta Universidade, no período de 01 a
30/03/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-

te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 01/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 647, de 30/03/2011
Designa a servidora Alice Eva de Oli-
veira para substituir a secretária do
Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia do Instituto de Psicologia (FG-
7), desta Universidade, no período de
04/04 a 03/05/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de
04/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 648, de 30/03/2011
Designa a servidora Marina Grama
Braga Rabelo para substituir a dire-
tora da Diretoria de Provimento,
Acompanhamento e Administração de
Carreiras da Pró-Reitoria de Recur-
sos Humanos (CD-4), desta Univer-
sidade, no período de 11 a 30/04/
2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor a partir de 11/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 649, de 30/03/2011
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, modificada pela Lei
nº. 9.849 de 26/10/1999, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e o professor Pedro Vieira
Sarmet Moreira por mais 122 dias, a
partir de 01/04/2011, e alterar o salá-
rio correspondente à classe DI nível
1, com Graduação (R$ 2.130,33) para
o salário correspondente à classe DI
nível 1, com Mestrado (R$ 2.782,97).
Esta Portaria entra em vigor nesta data
alterando o artigo 2º da Portaria nº.
261, de 08/02/2011.

Portaria/Proreh n°. 650, de 30/03/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Carlos José Soares, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 651, de 30/03/2011
Concede Progressão Funcional ao
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professor João Batista Michelotto, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 652, de 30/03/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Fábio de Oliveira, da clas-
se de Adjunto nível 4, com Doutora-
do, para a Classe de Associado nível
1, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 653, de 30/03/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Jairo Dias Carvalho, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 654, de 30/03/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Rafael Cordeiro Silva, da
classe de Adjunto nível 4, com Dou-
torado, para a Classe de Associado
nível 1, com Doutorado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 655, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Reginaldo dos Santos Pedroso, da
classe DIII nível 2, com Doutorado,
para a classe DIII nível 3, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 656, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Gislene Alves do Amaral, da classe
de Assistente nível 2, com Mestrado,
para a classe de Assistente nível 4,
com Mestrado. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 657, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Leonilda Stanziola Knichala, da clas-
se de Associado nível 1, com Douto-
rado, para a classe de Associado ní-
vel 2, com Doutorado. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 658, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Geni
de Araújo Costa, da classe de Asso-
ciado nível 2, com Doutorado, para a
classe de Associado nível 3, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 659, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Síl-
vio Soares dos Santos, da classe de
Associado nível 1, com Doutorado,
para a classe de Associado nível 3,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 660, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor José
Aparecido Sorratini, da classe de As-
sociado nível 2, com Doutorado, para
a classe de Associado nível 3, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 661, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor An-
tônio Carlos Nogueira, 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 n°. 662, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Viviane dos Guimarães Alvim Nunes,
da classe de Assistente nível 1, com
Mestrado, para a classe de Assisten-
te nível 2, com Mestrado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 664, de 30/03/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.001473/2011-83, Walter Ale-
xandre Alencar de Oliveira, como pro-
fessor substituto, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) Horas Sema-
nais e salário correspondente à clas-
se de Assistente nível 1, com

Mestrado, na vaga oriunda da Licen-
ça Maternidade, de 01/03/2011 a 27/
08/2011 da profª. Maria Adriana
Vidigal de Lima. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de 14/03/
2011 a 31/07/2011. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 665, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Már-
cia Cristina Cury, da classe de Asso-
ciado nível 1, com Doutorado, para a
classe de Associado nível 2, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 666, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Ale-
xandre Guimarães Tadeu de Soares,
da classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado, para a classe de Adjunto
nível 4, com Doutorado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 667, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Luciano Vieira Lima, da classe de
Associado nível 1, com Doutorado,
para a classe de Associado nível 2,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 668, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Se-
bastião Camargo Guimarães Júnior,
da classe de Associado nível 2, com
Doutorado, para a classe de Associ-
ado nível 3, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 669, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Carlos Augusto Bissochi Júnior, da
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, para a classe de Adjunto nível
4, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.
Portaria/Proreh n°. 670, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
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Cícero José Alves Soares Neto, da
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado, para a classe de Adjunto nível
4, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 671, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor José
Benedito de Almeida Júnior, da clas-
se de Adjunto nível 1, com Doutora-
do, para a classe de Adjunto nível 2,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 673, de 30/03/2011
Autoriza o pagamento de Incentivo
Salarial, pela obtenção do curso de
Mestrado, ao professor Leonardo
Donizette de Deus Menezes.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 674, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor André
Rosalvo Terra Nascimento, da classe
de Adjunto nível 2, com Doutorado,
para a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 675, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Cláu-
dio Vital de Lima Ferreira, da classe
de Associado nível 2, com Doutora-
do, para a classe de Associado nível
3, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 676, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor João
Batista Mendes, da classe de Adjunto
nível 1, com Mestrado, para a classe
de Adjunto nível 2, com Mestrado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 677, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Márcio Bacci da Silva, 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 n°. 678, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Ben-
jamin de Melo, da classe de Associa-
do nível 2, com Doutorado, para a
classe de Associado nível 3, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 679, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Mara
Rúbia Alves Marques, da classe de
Associado nível 1, com Doutorado,
para a classe de Associado nível 2,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 680, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Anamaria Silva Neves, 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 n°. 681, de 30/03/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Daniela Guimarães Simão, da classe
de Adjunto nível 2, com Doutorado,
para a classe de Adjunto nível 3, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 683, de 30/03/2011
Reposiciona o professor Hamilton
Seron Pereira, da classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 4 com Doutorado,
com efeitos financeiros a partir de 02/
02/2011. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 686, de 05/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor José Fausto
de Morais, 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 n°. 687, de 05/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação à professora Elza Cristina
Santos, da classe de Assistente nível
4, com Mestrado, para a classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 689, de 07/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Armando Gallo
Yahn Filho, 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 n°. 690, de 07/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ana
Sílvia Franco Pinheiro Moreira, da
classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado, para a classe de Adjunto nível
2, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 693, de 08/04/2011
Retifica o Artigo 1º da Portaria
PROREH nº. 056 de 05/01/2010, pu-
blicado no Jornal das Portarias de 26/
02/2010, página 15; onde se lê: “no
período de 01/12/2009 a 31/01/2010”
leia-se: no período de 08/12/2009 a
06/01/2010. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos finan-
ceiros a partir de 08/12/2009.

Portaria/Proreh n°. 694, de 08/04/2011
Designa a servidora Eminéia
Aparecida Vinhais para substituir o
gerente da Divisão de Atenção a
Compulsões da Diretoria de Qualida-
de de Vida e Saúde do Servidor da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(FG-4), desta Universidade, no perí-
odo de 11 a 20/04/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de
11/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 695, de 08/04/2011
Designa o servidor João Paulo Go-
mes Barbosa para substituir o diretor
da Diretoria de Pesquisa da Pró-Rei-
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toria de Pesquisa e Pós-Graduação
(CD-4), desta Universidade, no perí-
odo de 03 a 07/04/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de
03/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 696, de 08/04/2011
Designa o servidor Cláudio Siqueira
para substituir o chefe do Setor de
Manutenção Mecânica da Diretoria de
Materiais da Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Administração (FG-6), desta
Universidade, no período de 08/04 a
07/05/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 697, de 08/04/2011
Designa a professora Sônia Tereza
da Silva Ribeiro para substituir a co-
ordenadora do Programa de Pós-Gra-
duação em Artes do Instituto de Artes
(FG-1), desta Universidade, no perí-
odo de 11 a 18/04/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de
11/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 698, de 08/04/2011
Designa a servidora Maria Amália
Rocha para substituir o diretor da
EDUFU- Editora da UFU (CD-3), des-
ta Universidade, no período de 06 a
08/04/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 06/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 715, de 08/04/2011
Designa a professora Ana Maria
Bonetti para substituir o coordenador
do Programa de Pós-Graduação em
Genética e Bioquímica do Instituto de
Genética e Bioquímica (FG-1), desta
Universidade, no período de 04/03 a
02/04/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção constan-
te no processo. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 04/03/2011.

Portaria/Proreh n°. 716, de 11/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002536/2011-19, Mariana
Rodrigues Bueno, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) Horas Semanais e sa-
lário correspondente à classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, na
vaga oriunda da Licença para Pós-
Graduação de 02/03/2011 a 28/02/
2012 do prof. João Paulo Arantes
Rodrigues da Cunha. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
01/04/2011 a 31/07/2011. Esta Por-
taria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 719, de 11/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Isa-
bel Cristina Ferreira, da classe de
Adjunto nível 1, com Doutorado, para
a classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 720, de 11/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Valeriana Cunha, da classe de Adjun-
to nível 1, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 2, com Doutorado.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 721, de 11/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ma-
ria Stela da Costa Gondim, da classe
de Assistente nível 1, com Mestrado,
para a classe de Assistente nível 2,
com Mestrado. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 722, de 11/04/2011
Autoriza o pagamento de Incentivo
Salarial, pela obtenção do curso de
Mestrado, à professora Pâmela Faria
Oliveira. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 723, de 11/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94

do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002448/2011-17, José Rafael
Rosa da Silva, como professor subs-
tituto, 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 Maternidade, de
29/01/2011 a 27/07/2011 da profª.
Nágela Aparecida de Melo. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perí-
odo de 01/03/2011 a 31/07/2011. Esta
Portaria entra em vigor nesta data,
revogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria/Proreh n°. 724, de 11/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.002535/2011-74, Carlos Anto-
nio dos Santos Segundo, como pro-
fessor substituto, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) Horas Sema-
nais e salário correspondente à clas-
se de Auxiliar nível 1, com Especiali-
zação, na vaga oriunda da Licença
Maternidade de 15/03/2011 a 14/09/
2011 da profª. Clarissa Monteiro
Borges. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 15/03/2011 a
31/07/2011. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 725, de 11/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.000549/2011-53, Roberto Leo-
nardo Caimi, como professor substi-
tuto, 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-gradu-
ação de 14/03/2011 a 13/03/2012 do
prof. André Campos Machado. O re-
ferido contrato deverá vigorar pelo
período de 16/03/2011 a 31/07/2011.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.



16 03 DE MAIO DE 2011

Portaria/Proreh n°. 727, de 11/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, da Resolução 24/94
do CONSUN, e conforme documen-
tação constante do processo nº.
23117.001230/2011-45, Eliane Bogo,
como professora substituta, em regi-
me de trabalho de 40 (quarenta) Ho-
ras Semanais e salário corresponden-
te à classe de Adjunto nível 1, com
Doutorado, na vaga oriunda da Licen-
ça para pós-graduação de 03/01/2011
a 31/08/2011 da profª. Maria Vieira
Silva. O referido contrato deverá vi-
gorar pelo período de 13/04/2011 a
31/07/2011. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 728, de 11/04/2011
Prorroga, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, modificada pela Lei
nº. 9.849 de 26/10/1999, o Contrato
de Locação de Serviços celebrado
entre a Universidade Federal de
Uberlândia e a professora Adriana
Aparecida da Silva por mais 70 dias,
a partir de 01/02/2011. Esta Portaria
entra em vigor nesta data alterando o
artigo 1º da Portaria nº. 1524, de 10/
08/2010.

Portaria/Proreh n°. 729, de 12/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Lucas
Matheus da Rocha, da classe de As-
sistente nível , com Mestrado, para a
classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 730, de 12/04/2011
Altera, nos termos do artigo 14, do
Decreto 94.664/87 e da Resolução nº.
03/94 do CONSUN, o Regime de Tra-
balho do professor Elias José Olivei-
ra Von Dolinger, de 20 horas sema-
nais, para 40 horas semanais, a par-
tir de 10/03/2011. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 734, de 12/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Fa-
brício Macedo de Souza, da classe
de Adjunto nível 1, com Doutorado,

para a classe de Adjunto nível 2, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 735, de 12/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Ricardo Kagimura, da classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 736, de 13/04/2011
Retifica a Portaria PROREH/UFU/Nº
502, de 14/03/2011, referente a
contratação da professora substituta
Karla Barbosa de Freitas, da seguin-
te forma: Onde se lê: “pelo período
de 21/02/2011 a 31/05/2011.” Leia-
se: “pelo período de 01/03/2011 a 31/
05/2011.” Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 739, de 13/04/2011
Concede ao servidor Alfredo Júlio
Fernandes Neto a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 740, de 13/04/2011
Concede ao servidor Arlindo Lemes
Rodrigues a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 11/08/2001 a 07/10/2002. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 741, de 13/04/2011
Concede ao servidor Azarias Teodoro
Morais a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 18/03/2000 a 30/12/2003. Esta

portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 742, de 13/04/2011
Concede ao servidor Celso de Freitas
Pedrosa a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 04/01/2002 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 742-a, de 13/04/2011
Concede ao servidor Duvaldo Eurides
a Isenção da Contribuição para o Pla-
no de Seguridade Social-PSS, nos
termos do § 1º do artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 20/98 e artigo
4º da Lei 9.783/99, no período de 16/
12/1998 a 25/11/2002. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 743, de 13/04/2011
Concede ao servidor Douglas Marra
de Moraes a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 17/04/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 744, de 13/04/2011
Concede ao servidor Marcus Alves da
Rocha a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 30/11/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 745, de 13/04/2011
Concede ao servidor Fued Elias Esper
a Isenção da Contribuição para o Pla-
no de Seguridade Social-PSS, nos
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termos do § 1º do artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 20/98 e artigo
4º da Lei 9.783/99, no período de 16/
12/1998 a 30/12/2003. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário.
Portaria/Proreh n°. 746, de 13/04/2011
Concede ao servidor José Renan
Escalante Hurtado a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 23/05/2001 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 747, de 13/04/2011
Concede ao servidor Luiz Oliveira de
Freitas a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 28/04/2003 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 748, de 13/04/2011
Concede ao servidor Melicegenes
Ribeiro Ambrósio a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 21/01/2002 a 09/01/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 749, de 13/04/2011
Concede à servidora Regina Maria
Tolesano Loureiro a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 01/10/1999 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 750, de 13/04/2011
Concede ao servidor Túlio Tadeu
Marcolino a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 751, de 13/04/2011
Concede ao(à) servidor(a) Degmar
Pereira Martins a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 26/06/2001 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 752, de 13/04/2011
Concede ao servidor Euripedes
Rodrigues Barra a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 10/07/2001 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 753, de 13/04/2011
Concede à servidora Gilda Aparecida
Oliveira a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 01/10/2003 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 755, de 13/04/2011
Concede à servidora Julieta dos An-
jos de Paula a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 21/12/2001 a 30/12/2003.

Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 756, de 13/04/2011
Concede ao(à) servidor(a) Luzmar de
Paula Faria a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 07/12/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 757, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria de
Lourdes Caixeta a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 26/06/2003 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 758, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria Marlene
Fernandes a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 08/12/2002 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 759, de 13/04/2011
Concede ao servidor Nisio Silvestre
Reis a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 16/12/1998 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 760, de 13/04/2011
Concede à servidora Neuza Maria de
Castro a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
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PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 22/07/1999 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 761, de 13/04/2011
Concede à servidora Sebastiana Di-
vina Silva a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 19/09/2001 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 762, de 13/04/2011
Concede ao servidor Francisco Pau-
lo Lepore Neto a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 28/06/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 763, de 13/04/2011
Concede ao servidor Marco Antônio
Ribeiro de Faria a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 764, de 13/04/2011
Concede ao servidor Ricardo Custó-
dio Pacheco a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 12/11/2003 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 765, de 13/04/2011
Concede ao servidor Rogério Moreira
Arcieri a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 766, de 13/04/2011
Concede ao servidor Osvaldo de
Freitas Filho a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 17/12/1998 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 767, de 13/04/2011
Concede ao servidor Odorico Coelho
da Costa Neto a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 768, de 13/04/2011
Concede à servidora Matildes Maria
Barbosa a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 12/06/2001 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 769, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria de
Lourdes Carvalho a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1] do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 14/12/2001 a 30/12/2003.

Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 770, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria José do
Nascimento a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1] do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 22/09/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 771, de 13/04/2011
Concede ao servidor Marcos Dias
Moreira a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 11/07/2001 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 772, de 13/04/2011
Concede ao servidor Luiz Eustáquio
Barbosa a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 05/02/2001 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 773, de 13/04/2011
Concede à servidora Kátia Miguel
Ganan Antoun a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 27/11/2003 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 774, de 13/04/2011
Concede ao servidor José Eugenio
Diniz Bastos a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-



1903 DE AMIO DE 2011

cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 09/12/2000.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 775, de 13/04/2011
Concede à servidora Iris Malagoni
Márquez a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 27/04/2002 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 776, de 13/04/2011
Concede ao servidor Gildo Moacir de
Souza a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 777, de 13/04/2011
Concede à servidora Francisca
Aparecida da Silva a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 26/01/2002 a 16/04/2002.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 778, de 13/04/2011
Concede ao servidor Euclides Honório
de Araújo a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 19/07/2001 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 779, de 13/04/2011
Concede ao servidor Eloizio Júlio Ri-
beiro a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1] do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 16/12/1998 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 780, de 13/04/2011
Concede ao servidor Divino Francis-
co Cândido a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 22/10/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 781, de 13/04/2011
Concede ao(à) servidor(a) Delcides
Faleiros de Oliveira a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 31/01/2002.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 782, de 13/04/2011
Concede ao servidor Dagoberto de
Oliveira Campos a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 24/02/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 783, de 13/04/2011
Concede ao servidor Celino da Silva
Lima a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 13/06/1999 a 30/12. Esta portaria

entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 784, de 13/04/2011
Concede ao servidor Ailton Amado a
Isenção da Contribuição para o Pla-
no de Seguridade Social-PSS, nos
termos do § 1º do artigo 3] da Emen-
da Constitucional nº. 20/98 e artigo
4º da Lei 9.783/99, no período de 16/
12/1998 a 30/12/2003. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 785, de 13/04/2011
Concede ao servidor Amador Maurilio
Rosa a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 20/08/2003 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 786, de 13/04/2011
Concede à servidora Beatriz Ribeiro
Soares a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 25/02/2002. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 787, de 13/04/2011
Concede à servidora Vânia Olivetti
Steffen Abdallah a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 23/02/2002 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 789, de 13/04/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745,
de 09/12/1993, modificada pela Lei
nº. 9.849, de 26/10/1999, M.P. 525,



de 14/02/2011, Portaria nº. 196, de
24/02/2011, e da Resolução 24/94 do
CONSUN, conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002729/2011-70, Luciana Do-
mingos da Silva, como professora
substituta, em regime de trabalho de
40 (quarenta) Horas Semanais e sa-
lário correspondente à classe DI ní-
vel 1, com Graduação, para substi-
tuir a professora Elizabet Rezende
Faria, nomeada para ocupar cargo
de diretora da Escola de Educação
Básica. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 15/02/2011 a
31/07/2011. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 790, de 13/04/2011
Concede ao servidor Sebastião de
Oliveira a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 13/02/2011 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 791, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria Christina
Mouta Rink a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 04/12/2001 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 792, de 13/04/2011
Concede ao servidor Luiz Siqueira
Filho a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 06/09/2002 a 30/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 793, de 13/04/2011
Concede à servidora Juracy Luzia da
Silva a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e

artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 12/10/2002 a 14/07/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 794, de 13/04/2011
Concede à servidora Sandra Morelli
a Isenção da Contribuição para o Pla-
no de Seguridade Social-PSS, nos
termos do § 1º do artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 20/98 e artigo
4º da Lei 9.783/99, no período de 03/
01/2001 a 30/12/2003. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 795, de 13/04/2011
Concede ao servidor João Manuel
Tannus Filho a Isenção da Contribui-
ção para o Plano de Seguridade So-
cial-PSS, nos termos do § 1º do arti-
go 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 16/12/1998 a 30/12/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 796, de 13/04/2011
Concede à servidora Maria Vicentina
Pereira Salgado Martins a Isenção da
Contribuição para o Plano de
Seguridade Social-PSS, nos termos
do § 1º do artigo 3º da Emenda Cons-
titucional nº. 20/98 e artigo 4º da Lei
9.783/99, no período de 08/05/2003
a 16/07/2003. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 799, de 18/04/2011
Concede ao servidor Ireneu Antonio
Siegler a Isenção da Contribuição
para o Plano de Seguridade Social-
PSS, nos termos do § 1º do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº. 20/98
e artigo 4º da Lei 9.783/99, no perío-
do de 16/12/1998 a 23/05/2002. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 800, de 18/04/2011
Concede ao servidor Nelson Ferreira
Lucio a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e

artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 16/12/1998 a 13/11/2002. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 801, de 18/04/2011
Concede ao servidor João Batista
Rosa a Isenção da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social-PSS,
nos termos do § 1º do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 20/98 e
artigo 4º da Lei 9.783/99, no período
de 10/01/2000 a 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 802, de 18/04/2011
Concede ao servidor Dagoberto
Camargo Caria a Isenção da Contri-
buição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 01/09/2001 a 25/04/2002.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 803, de 18/04/2011
Concede ao servidor Clóvis
Albuquerque Rosa a Isenção da Con-
tribuição para o Plano de Seguridade
Social-PSS, nos termos do § 1º do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
20/98 e artigo 4º da Lei 9.783/99, no
período de 09/07/2000 a 03/08/2003.
Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 822, de 18/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Paulo Cesar
Fernandes Júnior, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Adjunto nível 1, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 823, de 18/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Elaine Ribeiro de Faria, da classe de
Assistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.



Portaria/Proreh n°. 825, de 18/04/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Tânia Re-
gina Brasileiro Azevedo Teixeira de
19/04/2011 a 17/06/2011,  referente
ao período aquisitivo de 01/07/1985
a 30/06/1990 . Esta Portaria entra em
vigor nesta data.
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Portaria/Proreh n°. 826, de 18/04/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Tânia Re-
gina Brasileiro Azevedo Teixeira, de
18/06/2011 a 15/09/2011,  referente
ao período aquisitivo de 01/07/1990
a 30/06/1995. Esta Portaria entra em
vigor nesta data.


