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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R n°. 435, de 25/04/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Lidiane Martins Silva, no
período de 02/05/2011 a 30/06/2011,
por 60 dias, referente ao período
aquisitivo de 01/06/2004 a 31/05/
2009, a fim de realizar curso de in-
glês instrumental com ênfase em tex-
tos e artigos científicos - no CCAA –
Centro Cultural de Porto Ferreira –
Porto Ferreira – SP. Esta portaria
entra em vigor em 02/05/2011.

Portaria R n°. 436, de 25/04/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Vilma Silva Pinto, no perío-
do de 02/05/2011 a 15/06/2011, por
45 dias, referente ao período aquisi-
tivo de 14/02/2005 a 13/02/2010, a
fim concluir Trabalho de Conclusão
de Curso de Graduação de
Tecnologia em Processos Gerenciais,
na Universidade Norte do Paraná -
UNOPAR  -  Uberlândia-MG. Esta por-
taria entra em vigor em 02/05/2011.

Portaria R n°. 442, de 28/04/2011
Dispensa a partir de 07/04/2011 da
função de chefe do Setor de Apoio e
Orientação Social da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Estu-
dantis (FG-6), desta Universidade, a
servidora Marilza Helena Betanho.
Revoga-se a Portaria R Nº. 500/07.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 07/04/2011.

Portaria R n°. 443, de 28/04/2011
Dispensa a partir de 13/04/2011 da
função de chefe do Setor de Apoio e
Orientação Psicopedagógica, da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e As-
suntos Estudantis (FG-6), desta Uni-
versidade, a servidora Karen de
Almeida Rodrigues. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 259/09. Esta portaria en-

tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 13/04/2011.

Portaria R n°. 444, de 28/04/2011
Dispensa a partir de 27/03/2011 da
função de diretora pro tempore da
Clínica de Psicologia do Instituto de
Psicologia (FG-3), desta Universida-
de, a professora Claudia Dechichi.
Revoga-se a Portaria R Nº. 290/11.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 27/03/2011.

Portaria R n°. 445, de 28/04/2011
Designa a servidora Flávia Maria da
Silva Santana para exercer a função
de chefe do Setor de Orientação So-
cial da Diretoria de Assuntos Estudan-
tis da Pró-Reitoria de Extensão, Cul-
tura e Assuntos Estudantis (FG-6),
desta Universidade. A servidora ora
designada responderá pela função a
partir de 08/04/2011. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 08/04/2011.

Portaria R n°. 446, de 28/04/2011
Designa a servidora Michele
Aparecida Xavier Falco para exercer
a função de chefe do Setor de Aten-
dimento Psicológico da Diretoria de
Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Assuntos Es-
tudantis (FG-6), desta Universidade.
A servidora ora designada responde-
rá pela função a partir de 14/04/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 14/04/2011.

Portaria R n°. 447, de 28/04/2011
Designa a professora Anamaria Silva
Neves para exercer a função de dire-
tora da Clínica de Psicologia do Ins-
tituto de Psicologia (FG-3), desta Uni-
versidade, em substituição à profes-
sora Claudia Dechichi. O mandato da

professora ora designada terá início
a partir de 28/03/2011 com seu tér-
mino previsto para 27/03/2013. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 28/03/2011.

Portaria R n°. 448, de 28/04/2011
Designa o professor Frederico Tadeu
Deloroso como substituto da coorde-
nadora do Curso de Fisioterapia da
Faculdade de Educação Física, des-
ta Universidade, em caso de afasta-
mento, ausências e impedimentos da
Coordenadora do referido Curso.
Revoga-se a Portaria R 1271/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 18/04/2011.

Portaria R n°. 449, de 28/04/2011
Designa o professor Francisco José
Torres de Aquino, como substituto do
diretor do Instituto de Química, desta
Universidade, em caso de afastamen-
to, ausências e impedimentos do Di-
retor do referido Instituto. Revoga-se
a Portaria 1171/06 de 11/09/2006,
que nomeou naquela data, para a
substituição citada acima, o profes-
sor Sérgio Antônio Lemos de Morais.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 13/04/2011.

Portaria R n°. 450, de 28/04/2011
Designa o professor Cláudio Vital de
Lima Ferreira como substituto da di-
retora do Instituto de Psicologia, des-
ta Universidade, em caso de afasta-
mento, ausências e impedimentos da
Diretora do referido Instituto. Revo-
ga-se a Portaria R nº. 615 de 09/07/
2010, que nomeou a partir de 02/07/
2010, para a substituição citada aci-
ma, o professor Nilton Antônio
Sanches. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos retroati-
vos a 08/04/2011.
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Portaria R n°. 451, de 28/04/2011
Dispensa a partir de 02/05/2011 da
função de encarregada de Turno da
Divisão de Conservação e Limpeza
da Prefeitura Universitária (FG-9),
desta Universidade, a servidora Ana
Francisca da Silva Almeida. Revoga-
se a Portaria R Nº. 072A/94. Esta por-
taria entra em vigor a partir de 02/05/
2011.

Portaria R n°. 455, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 02/05/2011 da
função de secretária da Coordena-
ção do Curso de Psicologia do Insti-
tuto de Psicologia (FG-7), desta Uni-
versidade, a servidora Dalila das Gra-
ças de Souza. Revoga-se a Portaria
R Nº. 555/87. Esta portaria entra em
vigor a partir de 02/05/2011.

Portaria R n°. 456, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica da Faculdade de Engenharia
Elétrica (FG-1), desta Universidade,
o professor Alexandre Cardoso. Re-
voga-se a Portaria R Nº. 502/09. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 457, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 31/03/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia
Biomédica da Faculdade de Enge-
nharia Elétrica (FG-1), desta Univer-
sidade, o professor Edgard Afonso
Lamounier Júnior. Revoga-se a Por-
taria R Nº. 507/09. Esta portaria en-
tra em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 31/03/2011.

Portaria R n°. 458, de 29/04/2011
Designa o professor Alexandre Car-
doso para exercer a função de coor-
denador do Programa de Pós-Gradu-
ação em Engenharia Elétrica da Fa-
culdade de Engenharia Elétrica (FG-
1), desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá início
em 01/04/2011 com 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°. 459, de 29/04/2011
Designa o professor Edgard Afonso
Lamounier Junior para exercer a fun-
ção de coordenador do Curso de Gra-
duação em Engenharia Biomédica da
Faculdade de Engenharia Elétrica
(FG-1), desta Universidade. O man-
dato do professor ora designado terá
início em 01/04/2011 com seu térmi-
no previsto para 31/03/2013. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/04/2011.

Portaria R n°. 460, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de assessor especial 1 da
Reitoria (CD-3), desta Universidade,
o servidor Sebastião Mariano da Sil-
va Filho. Revoga-se a Portaria R Nº.
153/10. Esta portaria entra em vigor
a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 461, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de gerente da Divisão de Pro-
jetos e Convênios da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, a servidora Mara
Dayse Bessa Oliveira. Revoga-se a
Portaria R Nº. 982/10. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 462, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de gerente da Divisão de Con-
trole Orçamentário da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração (FG-4),
desta Universidade, a servidora Nara
Letícia de Oliveira Carvalho. Revoga-
se a Portaria R Nº. 1233/10. Esta
portaria entra em vigor a partir de
30/04/2011.

Portaria R n°. 463, de 29/04/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de gerente da Divisão de Exe-
cução Orçamentária da Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração
(FG-4), desta Universidade, o servi-
dor Sebastião Alves Arruda. Revoga-
se a Portaria R Nº. 598/10. Esta portaria
entra em vigor a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 464, de 29/04/2011
Designa o servidor Sebastião Mariano
da Silva Filho, para exercer a função

de assessor Especial 2 (CD-4), des-
ta Universidade. O servidor ora de-
signado responderá pela função a
partir de 01/05/2011. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 465, de 29/04/2011
Designa a servidora Mara Dayse
Bessa Oliveira para exercer a função
de assessor especial 1 da Reitoria
(CD-3), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/05/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 466, de 29/04/2011
Designa a servidora Nara Letícia de
Oliveira Carvalho para exercer a fun-
ção de assessor especial 1 da Reito-
ria (CD-3), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 01/05/2011.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 467, de 29/04/2011
Designa o servidor Sebastião Alves
Arruda para exercer a função de as-
sessor especial 1 da Reitoria (CD-3),
desta Universidade. O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/05/2011. Esta portaria
entra em vigor a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 483, de 03/05/2011
Designa a servidora Remilde Lima
Souza para exercer a função de
AUDITORA GERAL desta Universida-
de (CD-4). Revogada a Portaria R
022/2001, esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 484, de 03/05/2011
Designa o servidor Valter Marcelino
Cabral para exercer a função de GE-
RENTE DA DIVISÃO DE APOIO AD-
MINISTRATIVO da Diretoria de Expe-
rimentação e Produção Vegetal des-
ta Universidade (FG-4). Revogada a
Portaria R 705/2000, esta Portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/05/2011.
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Portaria R n°. 485, de 03/05/2011
Designa o servidor Luiz Henrique Sil-
va para exercer a função de CHEFE
DE MÁQUINAS (FG-6). O servidor ora
designado responderá pela função a
partir de 01/05/2011 e suas atribui-
ções serão desempenhadas na Dire-
toria de Experimentação e Produção
Animal. Revogada a Portaria R 524/
1990, esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria R n°. 486, de 03/05/2011
Designa o servidor Wilson Defensor
para exercer a função de CHEFE DO
SETOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA da Diretoria de Administração Fi-
nanceira desta Universidade (FG-6).
Revogada a Portaria R 115A/1994,
esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 487, de 03/05/2011
Designa o servidor José Dagmar de
Oliveira para exercer a função de
CHEFE DO SETOR ÁUDIO VISUAL -
UMUARAMA da Diretoria de Logística
desta Universidade (FG-6). Revogada
a Portaria R 116A/1994, esta Porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 488, de 03/05/2011
Designa o servidor Carlos Alberto de
Oliveira para exercer a função de
CHEFE DO SETOR MANUTENÇÃO
UMUARAMA da Diretoria de
Infraestrutura desta Universidade (FG-
6). Revogada a Portaria R 122A/1994,
esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 489, de 03/05/2011
Designa o servidor Ilson Batista dos
Santos para exercer a função de
CHEFE DO SETOR MANUTENÇÃO
ELETROTÉCNICA da Diretoria de
Administração de Materiais desta Uni-
versidade (FG-6). Revogada a Porta-
ria R 929/1994, esta Portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 490, de 03/05/2011
Designa a servidora Lucia Elena
Peres Ramos para exercer a função

de SECRETÁRIA DO INSTITUTO DE
GEOGRAFIA desta Universidade (FG-
7). Revogada a Portaria R 0183/2000,
esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 491, de 03/05/2011
Designa a servidora Marilda Nunes de
Melo Silva para exercer a função de
SECRETÁRIA DO INSTITUTO DE
QUÍMICA desta Universidade (FG-7).
Revogada a Portaria R 0229/2001,
esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 492, de 03/05/2011
Designa a servidora Marcia Elena de
Morais Freitas para exercer a função
de SECRETÁRIA DO CURSO TÉC-
NICO EM ENFERMAGEM desta Uni-
versidade (FG-7). Revogada a Porta-
ria R 031A/1994, esta Portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 493, de 03/05/2011
Designa a servidora Edite Lelis De-
fensor para exercer a função de SE-
CRETÁRIA DA DIRETORIA DE
INFRA-ESTRUTURA desta Universi-
dade (FG-7). Revogada a Portaria R
055A/1994, esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 494, de 03/05/2011
Designa a servidora Vânia Márcia
Aires para exercer a função de SE-
CRETÁRIA DA DIRETORIA DE PÓS-
GRADUAÇÃO desta Universidade
(FG-7). Revogada a Portaria R 0659/
2004, esta Portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 495, de 03/05/2011
Designa a servidora Marly Nunes de
Castro Kato para exercer a função
de SECRETÁRIA DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS desta Univer-
sidade (FG-7). Revogada a Portaria
R 0906/2000, esta Portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 496, de 03/05/2011
Designa a servidora Maria Abadia

Brígida Carvalho para exercer a fun-
ção de SECRETÁRIA DO CURSO DE
LETRAS desta Universidade (FG-7).
Revogada a Portaria R 145/1991, esta
Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 497, de 03/05/2011
Designa a servidora Cláudia Antônia
Linhares Caetano para exercer a fun-
ção de SECRETÁRIA DO CENTRO
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
desta Universidade (FG-7). Revogada
a Portaria R 297/1990, esta Portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 498, de 03/05/2011
Designa a servidora Elizabeth Flávia
da Silva para exercer a função de
SECRETÁRIA DO CURSO TÉCNICO
EM HIGIENE DENTAL desta Univer-
sidade (FG-7). Revogada a Portaria
R 34A/1994, esta Portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 499, de 03/05/2011
Designa a servidora Cintia Pereira
Cesar Nunes para exercer a função
de SECRETÁRIA DO CURSO DE CI-
ÊNCIAS CONTÁBEIS desta Univer-
sidade (FG-7). Revogada a Portaria
R 507/1987, esta Portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 500, de 03/05/2011
Designa a servidora Cândida Rosa
Neta para exercer a função de SE-
CRETÁRIA DO CURSO DE PEDA-
GOGIA desta Universidade (FG-7).
Revogada a Portaria R 508/1987, esta
Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 501, de 03/05/2011
Designa a servidora Dalila das Gracas
de Souza para exercer a função de
SECRETÁRIA DO CURSO DE PSI-
COLOGIA desta Universidade (FG-7).
Revogada a Portaria R 555/1987, esta
Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.
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Portaria R n°. 502, de 03/05/2011
Designa a servidora Eni Pereira de
Jesus para exercer a função de SE-
CRETÁRIA DO CURSO DE ENGE-
NHARIA CIVIL desta Universidade
(FG-7). Revogada a Portaria R 649/
1994, esta Portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de 01/
05/2011.

Portaria R n°. 503, de 03/05/2011
Designa a servidora Eliane Martins
Simão Cecílio para exercer a função
de SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE
LOGÍSTICA desta Universidade (FG-
7). Revogada a Portaria R 903/1993,
esta Portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 01/05/
2011.

Portaria R n°. 504, de 03/05/2011
Designa a servidora Marta das Gra-
ças Mendes para exercer a função
de SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA des-
ta Universidade (FG-7). Revogada a
Portaria R 929/1993, esta Portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 505, de 03/05/2011
Designa o servidor Leocidio Silva para
exercer a função de SECRETÁRIO
DO CURSO DE MEDICINA VETERI-
NÁRIA desta Universidade (FG-7).
Revogada a Portaria R 588/1999, esta
Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 506, de 03/05/2011
Designa o servidor Hildo Divino Bota
Oliveira para exercer a função de
ENCARREGADO DE OBRAS da Di-
retoria de Infraestrutura desta Univer-
sidade (FG-8). Revogada a Portaria
R 091A/1994, esta Portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 507, de 03/05/2011
Designa o servidor Geraldo Louren-
ço da Silva para exercer a função de
ENCARREGADO DE OBRAS da Di-
retoria de Infraestrutura desta Univer-
sidade (FG-8). Revogada a Portaria
R 094A/1994, esta Portaria entra em

vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 508, de 03/05/2011
Designa o servidor Joab Pereira de
Souza para exercer a função de EN-
CARREGADO DE OBRAS da Direto-
ria de Infraestrutura desta Universi-
dade (FG-8). Revogada a Portaria R
93A/1994, esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 509, de 03/05/2011
Designa o servidor Divino Roberto
Silva para exercer a função de EN-
CARREGADO DE OBRAS da Direto-
ria de Infraestrutura desta Universi-
dade (FG-8). Revogada a Portaria R
96A/1994, esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 510, de 03/05/2011
Designa a servidora Lidia Aparecida
Machado para exercer a função de
ENCARREGADA DE TURNO da Di-
retoria de Administração e Controle
Acadêmico desta Universidade (FG-
9). Revogada a Portaria R 069A/1994,
esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 511, de 03/05/2011
Designa a servidora Ana Francisca
da Silva Almeida para exercer a fun-
ção de ENCARREGADA DE TURNO
da Diretoria de Logística desta Uni-
versidade (FG-9). Revogada a Porta-
ria R 072A/1994, esta Portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 512, de 03/05/2011
Designa o servidor Sebastião Cristino
Sobrinho para exercer a função de
ENCARREGADO DE TURNO da Di-
retoria de Logística desta Universida-
de (FG-9). Revogada a Portaria R
076A/1994, esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 515, de 03/05/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Elezir Alves Buso, no perí-

odo de 09/05/2011 a 06/08/2011, por
90 dias, referente ao período aquisi-
tivo de 29/07/2001 a 28/07/2006, a
fim de realizar curso de Informática
Básica e Avançada, na Silva & Oli-
veira Cursos Profissionalizantes Ltda
– Uberlândia – MG. Esta portaria en-
tra em vigor em 09/05/2011.

Portaria R n°. 524, de 05/05/2011
Prorroga o afastamento concedido à
professora Simone Maria de Ávila Sil-
va Reis, da Faculdade de Odontolo-
gia da UFU – FOUFU, processo
23117.000107/2004-88, parcial sem
bolsa, para o período de 12/03/2011
a 11/07/2011, para continuação dos
estudos de Doutoramento, na Univer-
sidade Federal de Uberlândia, na ci-
dade de Uberlândia, no Estado de
Minas Gerais, Brasil, conforme MI
054/2011-FOUFU. Esta Portaria en-
tra em vigor no período mencionado
no artigo 1º retro, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria R n°. 525, de 05/05/2011
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 01/08/2011 a 31/07/2012, da
professora Graça Aparecida Cicillini,
da Faculdade de Educação da UFU
– FACED, processo 23117.003360/
2011-12, para cursar Pós-doutorado,
na área de Psicologia da Educação,
na Pontifícia Universidade de São
Paulo – PUC/SP, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, Bra-
sil. Esta Portaria entrará em vigor em
01/08/2011, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 526, de 05/05/2011
Designa o servidor Paulo Roberto
Teles para substituir o Pró-Reitor de
Recursos Humanos (CD-2), desta
Universidade, no período de 09 a 15/
05/2011. Concede o pagamento da
substituição conforme opção cons-
tante no processo. Esta portaria en-
tra em vigor a partir de 09/05/2011.

Portaria R n°. 527, de 05/05/2011
Dispensa a partir de 02/05/2011 da
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função de coordenador do Curso de
Graduação Bacharelado em Física de
Materiais do Instituto de Física (FG-
1), desta Universidade, o professor
Eduardo Kojy Takahashi. Revoga-se
a Portaria R Nº. 599/09. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 02/05/2011.

Portaria R n°. 528, de 05/05/2011
Dispensa a partir de 19/05/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Física-Licenciatura do
Instituto de Física (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor Ademir Cava-
lheiro. Revoga-se a Portaria R Nº. 600/
09. Esta portaria entra em vigor a par-
tir de 19/05/2011.

Portaria R n°. 529, de 05/05/2011
Dispensa a partir de 21/05/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Elétrica
da Faculdade de Engenharia Elétrica
(FG-1), desta Universidade, o profes-
sor Kleiber David Rodrigues. Revo-
ga-se a Portaria R Nº. 560/09. Esta
portaria entra em vigor a partir de
21/05/2011.

Portaria R n°. 530, de 05/05/2011
Designa o professor Tomé Mauro
Schmidt para exercer a função de
coordenador do Curso de Graduação
Bacharelado em Física de Materiais
do Instituto de Física (FG-1), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor Eduardo Kojy Takahashi. O
mandato do professor ora designado
terá a duração de 02(dois) anos, com
seu início a partir de 03/05/2011 e
término previsto para o dia 02/05/
2013. Esta portaria entra em vigor
nesta data, com efeitos a partir de
03/05/2011.

Portaria R n°. 531, de 05/05/2011
Designa o professor Noélio Oliveira
Dantas para exercer a função de co-
ordenador do Curso de Graduação
em Física-Licenciatura do Instituto de
Física (FG-1), desta Universidade, em
substituição ao professor Ademir Ca-
valheiro. O mandato do professor ora
designado terá a duração de 02(dois)
anos, com seu início a partir de 20/

05/2011 e término previsto para o dia
19/05/2013. Esta portaria entra em
vigor a partir de 20/05/2011.

Portaria R n°. 532, de 05/05/2011
Designa o professor Fábio Vincenzi
Romualdo da Silva para exercer a fun-
ção de coordenador do Curso de Gra-
duação em Engenharia Elétrica da
Faculdade de Engenharia Elétrica
(FG-1), desta Universidade, em subs-
tituição ao professor Kleiber David
Rodrigues. O mandato do professor
ora designado terá a duração de
02(dois) anos, com seu início a par-
tir de 22/05/2011 e término previsto
para o dia 21/05/2013. Esta portaria
entra em vigor a partir de 22/05/2011.

Portaria R n°. 604, de 09/05/2011
Dispensa a partir de 01/05/2011 da
função de diretor da Faculdade de
Medicina Veterinária (CD-4), desta
Universidade, o professor César
Augusto Garcia. Revoga-se a Porta-
ria R Nº. 328/08. Esta portaria entra
em vigor a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 605, de 09/05/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia
Mecatrônica da Faculdade da Enge-
nharia Mecânica (FG-1), desta Uni-
versidade, o professor Elias Bitencourt
Teodoro. Revoga-se a Portaria R Nº.
579/09. Esta portaria entra em vigor
a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 606, de 09/05/2011
Designa o professor Adriano
Pirtouscheg para exercer pro tempore
a função de diretor da Faculdade de
Medicina Veterinária (CD-4), desta
Universidade, em substituição ao pro-
fessor César Augusto Garcia. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 02/05/2011. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 02/05/2011.

Portaria R n°. 607, de 09/05/2011
Designa o professor Elias Bitencourt
Teodoro para exercer a função de
coordenador pro tempore do Curso
de Graduação em Engenharia

Mecatrônica da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica (FG-1), desta Uni-
versidade. O servidor ora designado
responderá pela função a partir de
01/05/2011. Esta portaria entra em
vigor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 608, de 09/05/2011
Designa a professora Sirlei Lemes,
como substituta do diretor da Facul-
dade de Ciências Contábeis, desta
Universidade, em caso de afastamen-
to, ausências e impedimentos do Di-
retor da Faculdade de Ciências
Contábeis da referida Faculdade.
Revoga-se a Portaria 190/04. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos retroativos a 12/04/2011.

Portaria R n°. 614, de 11/05/2011
Ficam reativados os efeitos da Porta-
ria 0061/2008, suspensos pela Por-
taria 1204/2010, de afastamento no
país, da professora Ana Helena da
Silva Delfino Duarte, do Instituto de
Artes da UFU – IARTE, processo
23117.000237/2008-44, integral com
bolsa/CAPES/PUC/SP, restabelecen-
do a referida liberação para o perío-
do de 01/05/2011 a 28/02/2012, para
continuação dos estudos de
doutoramento na Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo – PUC/
SP, na cidade de São Paulo, no Es-
tado de São Paulo, Brasil, conforme
MI 122/2011 de 09/05/2011 – IARTE.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, retroagindo seus efeitos a 01/
05/2011.

Portaria R n°. 615, de 12/05/ 2011
Cancela o pagamento do Adicional de
Irradiação Ionizante, da servidora
Neire Abadia Ferreira Santos, tendo
em vista que não mais exerce mais
atividades de TÉC. EM ENFERMA-
GEM, no Setor de Radiologia do HCU.
Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos finan-
ceiros a partir de 14/03/2011. Revo-
gam-se as disposições em contrário.

Portaria R n°. 617, de 12/05/2011
Concede Licença Capacitação à
servidora Marilda Oliveira Coelho, no
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período de 16/05/2011 a 13/08/2011,
por 90 dias, referente ao período
aquisitivo de 12/02/2006 a 11/02/2011,
a fim de realizar curso de Língua Es-
trangeira – Espanhol, na Centro Cul-
tural de La Lengua Española Ltda –
Uberlândia – MG. Esta portaria entra
em vigor em 16/05/2011.

Portaria R n°. 618, de 12/05/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica (FG-1), desta Universi-
dade, o professor Gilmar Guimarães.
Revoga-se a Portaria R Nº. 578/09.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 619, de 12/05/2011
Dispensa a partir de 15/05/2011 da
função de coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em Imunologia
e Parasitologia Aplicada do Instituto
de Ciências Biomédicas (FG-1), desta
Universidade, a professora Eloísa
Amália Vieira Ferro. Revoga-se a
Portaria R Nº. 681/09. Esta portaria
entra em vigor a partir de 15/05/2011.

Portaria R n°. 620, de 09/05/2011
Designa a professora Luciana
Zacharias Gomes Ferreira Coelho,
como substituta da coordenadora do
Curso de Graduação em Ciências
Contábeis da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal, desta Universi-
dade, em caso de afastamento, au-
sências e impedimentos da coorde-
nadora do referido Curso. Revoga-se
a Portaria 1579/09 de 16/02, que no-
meou naquela data, para a substitui-
ção citada acima, a professora Marli
Auxiliadora da Silva. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos retroativos a 16/02/2011.

Portaria R n°. 621, de 12/05/2011
Designa o professor Gilmar Guima-
rães, para exercer a função de
cordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FG-1), desta Universidade. O man-
dato do professor ora designado terá

a duração de 02(dois) anos, com seu
início em 01/05/2011 e seu término
previsto para o dia 30/04/2013. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 622, de 12/05/2011
Designa o professor José Roberto
Mineo para exercer a função de co-
ordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Imunologia e Parasitologia
Aplicada do Instituto de Ciências
Biomédicas (FG-1), desta Universida-
de, em substituição à professora
Eloísa Amália Vieira Ferro. O man-
dato do professor ora designado terá
a duração de 02(dois) anos, com iní-
cio em 16/05/2011 e término previsto
para o dia 15/05/2013. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 16/05/2011.

Portaria R n°. 623, de 12/05/2011
Designa a servidora Helena Maria de
Oliveira Costa para exercer a função
de encarregada de Turno do Setor de
Limpeza Umuarama da Diretoria de
Logística da Prefeitura Universitária
(FG-9), desta Universidade. A
servidora ora designada responderá
pela função a partir de 03/05/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 03/05/2011.

Portaria R n°. 624, de 13/05/ 2011
Cancela o pagamento do Adicional de
Irradiação Ionizante, da servidora
Rosana Evaristo Clemente, tendo em
vista que não mais  exerce mais ativi-
dades de ENFERMAGEM, no Setor
de  Radiologia  do HCU. Esta Porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a
partir de 24/03/2011. Revogam-se as
disposições em contrário.

Portaria R n°. 625, de 13/05/2011
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(às) servidor(as)
Fabiana Regina Xavier Batista e Erica
Ohta Watanabe. Essa portaria entra
em vigor na data de sua publicação

no Boletim de Pessoal, com efeitos
financeiros a partir de 05/11/2010, re-
vogando-se as disposições em con-
trário.

Portaria R n°. 628, de 13/05/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Odontologia da Facul-
dade de Odontologia (FG-1), desta
Universidade, o professor Paulo
Vinícius Soares. Revoga-se a Porta-
ria R Nº. 635/09. Esta portaria entra
em vigor nesta data, com efeitos a
partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 629, de 13/05/2011
Dispensa a partir de 01/05/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Aeronáu-
tica da Faculdade de Engenharia
Mecânica (FG-1), desta Universida-
de, o professor Domingos Alves Rade.
Revoga-se a Portaria R Nº. 1034/09.
Esta portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 630, de 13/05/2011
Dispensa a partir de 02/05/2011 da
função de coordenadora do Curso de
Graduação em Biotecnologia do
Campus Patos de Minas (FG-1), desta
Universidade, a professora Tatiana
Amabile de Campos. Revoga-se a
Portaria R Nº. 1260/10. Esta portaria
entra em vigor nesta data, com efei-
tos a partir de 02/05/2011.

Portaria R n°. 631, de 13/05/2011
Designa o professor Paulo Vinícius
Soares para exercer a função de co-
ordenador do Curso de Graduação
em Odontologia da Faculdade de
Odontologia (FG-1), desta Universida-
de. O mandato do professor ora de-
signado terá a duração de 02(dois)
anos, com seu início em 01/05/2011
e seu término previsto para o dia 30/
04/2013. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data, com efeitos a partir
de 01/05/2011.

Portaria R n°. 632, de 13/05/2011
Designa o professor Domingos Alves
Rade para exercer a função de coor-
denador do Curso de Graduação em
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Engenharia Aeronáutica da Faculda-
de de Engenharia Mecânica (FG-1),
desta Universidade. O mandato do
professor ora designado terá a dura-
ção de 02(dois) anos, com seu início
em 02/05/2011 e seu término previs-
to para o dia 01/05/2013. Esta porta-
ria entra em vigor nesta data, com
efeitos a partir de 02/05/2011.

Portaria R n°. 633, de 13/05/2011
Designa o professor Rone Cardoso
para exercer a função de coordena-
dor pro tempore do Curso de Gradu-
ação em Biotecnologia do Campus
Patos de Minas (FG-1), desta Univer-
sidade, em substituição à professora
Tatiana Amabile de Campos. O pro-
fessor ora designado responderá pela
função a partir de 03/05/2011. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 03/05/2011.

Portaria R n°. 635, de 17/05/2011
Retifica a PORTARIA R nº. 325, de
31/03/2011, o que deve ocorrer nos
seguintes termos: onde se lê “proces-
so administrativo nº.23117.002168/
2011-17” leia-se: 23117.002348/2011-
91; onde se lê “constituírem uma Co-
missão de Sindicância” leia-se “Cons-
tituírem uma Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar”. Esta Por-
taria entra em vigor na data de sua
publicação.

Portaria R n°. 636, de 17/05/2011
Dispensa a partir de 30/04/2011 da
função de coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Mecâni-
ca da Faculdade de Engenharia Me-
cânica (FG-1), desta Universidade, o
professor Enio Pedone Bandarra Fi-
lho. Revoga-se a Portaria R Nº. 580/
09. Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos a partir de 30/04/2011.

Portaria R n°. 637, de 17/05/2011
Dispensa a partir de 27/05/2011 da
função de diretora do Instituto de Psi-
cologia (CD-4), desta Universidade,
a professora Áurea de Fátima Olivei-
ra. Revoga-se a Portaria R Nº. 581/
07. Esta portaria entra em vigor a par-
tir de 27/05/2011.

Portaria R n°. 638, de 17/05/2011
Designa o professor Orosimbo
Andrade de Almeida Rego para exer-
cer a função de coordenador do Cur-
so de Graduação em Engenharia
Mecânica da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica (FG-1), desta Universi-
dade, em substituição ao professor
Enio Pedone Bandarra Filho. O man-
dato do professor ora designado terá
a duração de 02(dois) anos, com seu
início em 01/05/2011 e seu término
previsto para o dia 30/04/2013. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos a partir de 01/05/2011.

Portaria R n°. 639, de 17/05/2011
Designa a professora Cláudia
Dechichi para exercer a função de
diretora do Instituto de Psicologia
(CD-4), desta Universidade, em subs-
tituição à professora Áurea de Fáti-
ma Oliveira. O mandato da professo-
ra ora designada terá a duração de
02(dois) anos, com seu início a par-
tir da data em que esta portaria en-
trar em vigor. Esta portaria entra em
vigor na data da sua publicação.

Portaria R n°. 641, de 18/05/2011
Exonera o Prof. João Paulo Elsen
Saut, da função de DIRETOR PRÓ-
TEMPORE DA DIRETORIA DE EX-
PERIMENTAÇÃO E PRODUÇÃO ANI-
MAL desta Universidade (CD-4).
Revogada a Portaria R Nº. 190/2011,
esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Portaria R n°. 642, de 18/05/2011
Designa a servidora Carina Ubirajara
de Faria para exercer a função de
DIRETORA DA DIRETORIA DE EX-
PERIMENTAÇÃO E PRODUÇÃO ANI-
MAL, desta Universidade (CD-4). Esta
Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Portaria R n°. 644, de 19/05/2011
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)
Rosiane Nascimento Alves. Essa por-

taria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 23/
03/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 645, de 19/05/2011
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)
Ester Cristina Borges Araújo. Essa
portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Boletim de Pessoal,
com efeitos financeiros a partir de 31/
03/2011, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Portaria R n°. 646, de 19/05/2011
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)
Juliana Helena Chávez. Essa porta-
ria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Boletim de Pessoal, com
efeitos financeiros a partir de 30/03/
2011, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria R n°. 649, de 19/05/2011
Prorroga, de acordo com o art. 145,
parágrafo único da lei 8.112/90, por
mais 30 dias, a portaria que desig-
nou os servidores os servidores
Alessandro Miro Degani, Paulo
Fernandes de Bessa e João Batista
Borges para, sob a presidência do
primeiro, constituírem a Comissão de
sindicância, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
as possíveis irregularidades referen-
tes aos atos e fatos que constam do
processo sindicante nº.
23117.003702/2010-13, bem como as
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria R n°. 650, de 20/05/2011
Designa os servidores Adailton Borges
de Oliveira e Paulo Fernandes de
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Bessa e Alessandro Miro Degani para,
sob a presidência do primeiro, cons-
tituírem a Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, com sede em
Uberlândia-MG, incumbida de apurar
no prazo de 30 (trinta) dias, possível
abandono de cargo e inassiduidade
habitual, atribuído à Sra. Cristiane
Sardella da Silva lotada no SECMP –
Setor de Enfermagem Clínica Médi-
ca e Pediátrica desta Universidade,
em vista da ausência ininterrupta ao
serviço de 18/07/2008 a 18/05/2011.
Esta Portaria entra em vigor nesta data
de sua publicação.

Portaria R n°. 651, de 20/05/2011
Revoga e torna sem efeito a Portaria
R nº. 440, de 28/04/2011, publicada

no Jornal de Portarias/UFU nº. 261,
de 13/05/2011, uma vez que os refe-
ridos membros deveriam constituir
Comissão de Processo Administrati-
vo Disciplinar e não Comissão de
Sindicância para averiguar as possí-
veis irregularidades referentes aos
atos e fatos que constam do proces-
so administrativo n°. 23117.002950/
2011-28, bem como as demais infra-
ções conexas que emergirem no de-
correr dos trabalhos. Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portaria R n°. 652, de 20/05/2011
Designa, os servidores Alessandro
Miro Degani, Paulo Fernandes de
Bessa e Adaílton Borges de Oliveira

para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Proces-
so Administrativo Disciplinar, com
sede em Uberlândia-MG, incumbida
de apurar no prazo de 60 (sessenta)
dias as possíveis irregularidades re-
ferentes aos atos e fatos que cons-
tam do processo administrativo n°.
23117.002950/2011-28, bem como as
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta
Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

PORTARIAS DA PROREH
Portaria/Proreh n°. 845, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Suely
Amorim de Araújo, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 846, de 20/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação à professora Rosângela
Martins de Araújo, 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°. 847, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Luiz
Heleno Ribeiro Delgado, 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°. 848, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
William Mineo Tagata, 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°. 842, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Thaís
Guimarães Alves, da classe de Assis-
tente nível 1, com Mestrado, para a
classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 843, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ma-
ria Cristina de Moura Ferreira, 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°. 844, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Pa-
trícia Magnabosco, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 838, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ana
Elizabeth Iannini Custódio, 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°. 839, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Fabíola Alves Gomes, 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°. 840, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Efigênia Aparecida Maciel de Freitas,
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°. 841, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Cristiane Martins Cunha, da classe de
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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°. 849, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Frank
José Silveira Miranda, 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°. 850, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Erwin
Pádua Xavier, da classe de Assisten-
te nível 1, com Mestrado, para a classe
de Assistente nível 2, com Mestrado.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 851, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Fá-
bio Henrique Bittes Terra, 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°. 852, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Áu-
reo de Toledo Gomes, 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°. 853, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Ilírio
José Rech, 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°. 854, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Rodrigo Fernandes Malaquias, 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°. 855, de 20/04/2011
Concede Progressão Horizontal por Tem-
po de Serviço, ao professor Leonardo
Barbosa e Silva, da classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, para a classe de
Adjunto nível 2, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 856, de 20/04/2011
Reposiciona o professor Claudionor
Ribeiro da Silva, da classe de Adjun-
to nível 1, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 2 com Doutorado,
com efeitos financeiros a partir de 11/
02/2011. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 865, de 29/04/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Túlio Barbo-
sa, da classe de Assistente nível 2,
com Mestrado, para a classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 866, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Rodrigo Pires Leandro, 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°. 867, de 29/04/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Geraldo Batista de Melo, 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°. 868, de 29/04/2011
Concede Progressão Funcional ao
professor Washington Luiz Assunção,
da classe de Adjunto nível 4, com
Doutorado, para a Classe de Associ-
ado nível 1, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 869, de 29/04/2011
Concede Progressão Funcional à pro-
fessora Eliane Schmaltz Ferreira, 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°. 870, de 29/04/2011
Concede Progressão Funcional à pro-
fessora Luciene Lehmkuhl, da classe
de Adjunto nível 4, com Doutorado,
para a Classe de Associado nível 1,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 871, de 29/04/2011
Concede Progressão Funcional à pro-
fessora Vera Lúcia Donizeti de Sousa
Franco, da classe de Adjunto nível 4,
com Doutorado, para a Classe de As-
sociado nível 1, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 872, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor An-
tônio Marcos Machado de Oliveira, da
classe de Adjunto nível 2, com Dou-
torado, para a classe de Adjunto nível
3, com Doutorado. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 873, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Júlio
César de Lima Ramires, 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°. 874, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Os-
valdo Toshiyuki Hamawaki, 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°. 875, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Sér-
gio Luiz Miranda, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Dou-
torado. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.
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Portaria/Proreh n°. 876, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Sinésio Domingues Franco, da clas-
se de Associado nível 2, com Douto-
rado, para a classe de Associado ní-
vel 3, com Doutorado. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 877, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Flá-
via Ballerini, 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°. 878, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Marina Ferreira de Souza Antunes,
da classe de Assistente nível 2, com
Mestrado, para a classe de Assisten-
te nível 3, com Mestrado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 879, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Pa-
trícia Silvestre de Freitas, da classe
de Adjunto nível 1, com Doutorado,
para a classe de Adjunto nível 4, com
Doutorado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 880, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Sônia
Aparecida Goulart de Oliveira, 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°. 881, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Ricardo Gonçalves de Holanda, da
classe D III nível 2, com Mestrado,
para a classe D III nível 3, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 882, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Se-

bastião Marcos Tafuri, da classe D III
nível 1, com Especialização, para a
classe D III nível 3, com Especializa-
ção. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria/Proreh n°. 883, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Dennys Garcia Xavier, 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°. 884, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Germano Abud de Rezende, da clas-
se de Assistente nível 2, com
Mestrado, para a classe de Assisten-
te nível 3, com Mestrado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 885, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Fernando Manoel Aleixo, 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°. 886, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Viviane dos Guimarães Alvim Nunes,
da classe de Assistente nível 2, com
Mestrado, para a classe de Assisten-
te nível 3, com Mestrado. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 887, de 29/04/2011
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 20 para 40 horas semanais,
para o(a) servidor(a) Drª Carla
Aparecida da Silva, ocupante do car-
go de médico-área,  do Quadro Per-
manente desta Universidade com fun-
damento na lei nº. 9.436, de 05/02/
1997. Esta portaria entra em vigor a
partir de 01/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 888, de 29/04/2011
Determina o cancelamento das féri-
as em 29/04/2011 do(a) servidor(a)

Olinda Alves Bueno, ocupante do car-
go de auxiliar de Enfermagem, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 891, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Carlos Roberto Ferreira de Menezes
Júnior, 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°. 892, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Cristiane Aparecida Fernandes da
Silva, da classe de Adjunto nível 1,
com Doutorado, para a classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 893, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ma-
ria Cecília de Lima, 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°. 894, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Si-
mone Azevedo Floripi, 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°. 895, de 29/04/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Marlúcia Maria Alves, 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°. 898, de 02/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Cristiane Amaro da Silveira, da clas-
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se 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°. 899, de 02/05/2011
Concede Progressão Vertical por Ava-
liação de Desempenho, ao professor
Roberto Bernardino Júnior, da clas-
se de Assistente nível 4, com
Mestrado, para a classe de Adjunto
nível 1, com Mestrado. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 900, de 02/05/2011
Concede Progressão Vertical por Ava-
liação de Desempenho, ao professor
Vidigal Fernandes Martins, da classe
de Assistente nível 4, com Mestrado,
para a classe de Adjunto nível 1, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 904, de 09/05/2011
Designa o servidor Aguinaldo Antunes
de Mesquita, para substituir o geren-
te do Centro de Tecnologia da Infor-
mação (FG-4), desta Universidade,
no período de 25/04 a 04/05/2011.
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 25/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 905, de 09/05/2011
Designa o servidor Antônio Fernandes
Soares, para substituir o chefe do
Setor de Jardinagem da Diretoria de
Logísitca da Prefeitura Universitária
(FG-6), desta Universidade, no perí-
odo de 25/04 a 14/05/2011. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor nesta
data, com efeitos financeiros a partir
de 25/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 906, de 09/05/2011
Designa o professor Sérgio Antonio
Lemos de Morais, para substituir o
diretor do Instituto de Química (CD-
4), desta Universidade, no período de
15 a 21/05/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta por-

taria entra em vigor a partir de 15/05/
2011.

Portaria/Proreh n°. 907, de 09/05/2011
Designa o professor Guilherme
Gularte de Agostini, para substituir a
diretora da Faculdade de Educação
Física (CD-4), desta Universidade, no
período de 16 a 30/05/2011. Conce-
de o pagamento da substituição con-
forme opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 16/05/2011.

Portaria/Proreh n°. 908, de 09/05/2011
Designa o servidor Carlos Henrique
Cássia Fontes, para substituir a ge-
rente da Divisão de Contratos da Di-
retoria de Compras e Licitações da
Pró-Reitoria de Planejamento e Ad-
ministração (FG-4), desta Universida-
de, no período de 12/04 a 11/05/2011.
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 12/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 909, de 09/05/2011
Designa a professora Andrea Antunes
Pereira, para substituir o coordena-
dor do Curso de Física Médica do
Instituto de Física (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 05/11/2010
a 05/01/2011 de 2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de 05/
11/2010.

Portaria/Proreh n°. 910, de 09/05/2011
Designa a servidora Leda Márcia Pe-
reira Cardoso Favoreto, para substi-
tuir a coordenadora de Promoção e
Assistência à Saúde do Servidor da
Diretoria de Qualidade de Vida e Saú-
de do Servidor da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-1), desta
Universidade, no período de 25/04 a
04/05/2011. 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 25/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 911, de 09/05/2011
Designa o servidor Grézio Fernandes,
para substituir o gerente da Divisão
de Sistema Hospitalares do Centro de
Tecnologia da Informação (FG-4),
desta Universidade, no período de 25/
04 a 24/05/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor nesta data, com
efeitos financeiros a partir de 25/04/
2011.

Portaria/Proreh n°. 912, de 09/05/2011
Designa o professor Lúcio Borges de
Araújo, para substituir o coordenador
do Curso de Estatística da Faculda-
de de Matemática (FG-1), desta Uni-
versidade, no período de 17/04 a 07/
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 17/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 913, de 09/05/2011
Designa a servidora Evelise Maria
Magnino Crosara, para substituir o
diretor da Diretoria de Qualidade de
Vida e Saúde do Servidor da Pró-
Reitoria de Recursos Humanos (CD-
4), desta Universidade, no período de
16/06 a 15/07/2011. Concede o pa-
gamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor a partir de 16/
06/2011.

Portaria/Proreh n°. 914, de 09/05/2011
Designa o servidor José Carlos
Figueiredo Arruda, para substituir o
chefe do Setor de Operação do Cen-
tro de Tecnologia da Informação (FG-
6), desta Universidade, no período de
10 a 31/05/2011. Concede o paga-
mento da substituição conforme op-
ção constante no processo. Esta por-
taria entra em vigor a partir de 10/05/
2011.

Portaria/Proreh n°. 915, de 09/05/2011
Designa o servidor Keynes
Massayoshi Kanno, para substituir o
chefe do Setor de Programação do
Centro de Tecnologia da Informação
(FG-6), desta Universidade, no perí-
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odo de 02 a 31/05/2011. 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 02/05/2011.

Portaria/Proreh n°. 916, de 09/05/2011
Designa o servidor Ademir Gomes da
Silva, para substituir o encarregado
de Obras da Prefeitura Universitária
(FG-8), desta Universidade, no perí-
odo de 06/06 a 05/07/2011. Concede
o pagamento da substituição confor-
me opção constante no processo.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 06/06/2011.

Portaria/Proreh n°. 917, de 09/05/2011
Designa a servidora Viviane Alves
Carvalho, para substituir a gerente da
Divisão de Avaliação de Desempenho
da Diretoria de Provimento, Acompa-
nhamento e Administração de Carrei-
ra da Pró-Reitoria de Recursos Hu-
manos (FG-4), desta Universidade,
no período de 09/05 a 10/06/2011.
Concede o pagamento da substitui-
ção conforme opção constante no
processo. Esta portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 918, de 09/05/2011.
Designa a servidora Eurípedes Inês
Gomes dos Santos, para substituir a
secretária da Coordenação do Cur-
so de Matemática da Faculdade de
Matemática (FG-7), desta Universida-
de, no período de 28/04 a 27/05/2011.
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 28/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 919, de 09/05/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Marilda
Almeida Araújo, de 02/05/2011 a 31/
05/2011,  referente ao período aqui-
sitivo de 13/03/1985 a 12/03/1990. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 920, de 09/05/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Marilda
Almeida Araújo, de 01/06/2011 a 30/

06/2011,  referente ao período aqui-
sitivo de 13/03/1990 a 12/03/1995.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 932, de 16/05/2011
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 Alessandra
Aparecida Medeiros de 40 horas se-
manais, para Dedicação Exclusiva, a
partir de 01/05/2011. Esta Portaria
entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 933, de 16/05/2011
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 Isabel Cristina
Ferreira de 40 horas semanais, para
Dedicação Exclusiva, a partir de 01/
05/2011. Esta Portaria entra em vigor
nesta data.

Portaria/Proreh n°. 935, de 16/05/2011
Determina o cancelamento das féri-
as em 16/05/2011 do(a) servidor(a)
Maria Antonio Carrijo de Castro, ocu-
pante do cargo de técnico em Radio-
logia do Quadro Permanente desta
Universidade. Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 936, de 16/05/2011
Designa o servidor Cícero Gomes
Costa, para substituir o encarregado
de Turno da Divisão de Vigilância e
Segurança Patrimonial da Prefeitura
Universitária (FG-9), desta Universi-
dade, no período de 04/01 a 17/06/
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 04/01/2011.

Portaria/Proreh n°. 937, de 16/05/2011
Designa o servidor Alex Sander
Rodrigues, para substituir o chefe do
Setor de Pessoal Umuarama da Di-
retoria de Pessoal da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos (FG-6), desta
Universidade, no período de 26/04 a

25/05/2011. 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 26/04/2011.

Portaria/Proreh n°. 938, de 16/05/2011
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 09 a 13/05/2011. Concede o
pagamento da substituição conforme
opção constante no processo. Esta
portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros a partir de 09/
05/2011.

Portaria/Proreh n°. 939, de 16/05/2011
Concede Progressão Vertical por
Titulação, ao professor Mathias Seibel
Luce, da classe de Assistente nível 1,
com Mestrado, para a classe de Ad-
junto nível 1, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 940, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Ângela Aparecida Teles, 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°. 941, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Cirlei
Evangelista Silva Souza, 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°. 942, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Daniela de Melo Crosara, 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°. 943, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
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Tempo de Serviço, à professora
Juliana Aparecida Povh, 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°. 944, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Karine Rezende de Oliveira, 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°. 945, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Sabrina Coelho Rodrigues, 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°. 946, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Ma-
ria Raquel Caixeta Gandolfi, da clas-
se 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°. 947, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Pa-
trícia Cristina Venturini, 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°. 948, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Viviane Prado Buiatti Marçal, da clas-
se 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°. 949, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Va-
léria Moreira Rezende, 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°. 950, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Nádia
Carla Cheik, da classe de Adjunto ní-
vel 1, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 2, com Doutorado.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data.

Portaria/Proreh n°. 951, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Elzimar Fernanda Nunes Ribeiro, 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°. 952, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Lísia
de Melo Queiroz, da classe de Assis-
tente nível 1, com Mestrado, para a
classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 953, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Vilma
Aparecida de Souza, 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°. 954, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Tâ-
nia Maria Machado de Carvalho, 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°. 955, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Lílian
Calaça da Silva, da classe de Assis-
tente nível 1, com Mestrado, para a
classe de Assistente nível 2, com

Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 956, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Francielle Amâncio Pereira, da clas-
se 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°. 957, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Alzemar José Delfino, 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°. 958, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Amon
Santos Pinho, da classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 2, com Doutora-
do. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria/Proreh n°. 959, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Melchior José Tavares Júnior, 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°. 960, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Odilon José de Oliveira Neto, da clas-
se 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°. 961, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Rildo
Aparecido Costa, 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.
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Portaria/Proreh n°. 962, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Hé-
lio Carlos Miranda de Oliveira, da clas-
se 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°. 963, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Carlos
Roberto Loboda, da classe de Adjunto
nível 1, com Doutorado, para a classe
de Adjunto nível 2, com Doutorado. Esta
Portaria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 964, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor José
Eduardo de Aguiar, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 965, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Luiz
Carlos Gomes de Freitas, 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°. 966, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Raimundo Lora Serrano, 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°. 967, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Antonino Di Lorenzo, 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°. 968, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor José

Gustavo de Souza Paiva, 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°. 969, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Mag-
no Luiz Barbosa, da classe de Assis-
tente nível 1, com Mestrado, para a
classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 970, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Mauro Machado Vieira, 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°. 971, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Mil-
ton Antônio Auth, da classe de Adjun-
to nível 1, com Doutorado, para a clas-
se de Adjunto nível 2, com Doutora-
do. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria/Proreh n°. 972, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Sér-
gio Inácio Nunes, da classe de As-
sistente nível 1, com Mestrado, para
a classe de Assistente nível 2, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 973, de 16/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Vítor
Koiti Miyazaki, 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°. 974, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  João Marcos Alem, ocu-
pante do cargo de professor 3º grau,
do Quadro Permanente desta Univer-

sidade, com fundamento no § 19, ar-
tigo 40 da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 22/04/11,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 975, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Zilda Ferreira da Costa,
ocupante do cargo de técnico em
Enfermagem, do Quadro Permanen-
te desta Universidade, com fundamen-
to no § 19, artigo 40 da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Di-
ário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 06/11/2009, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 976, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Maria da Luz do Amaral,
ocupante do cargo de técnico em
Enfermagem, do Quadro Permanen-
te desta Universidade, com fundamen-
to no § 19, artigo 40 da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Di-
ário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 18/07/2008, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 977, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Delma Faria Shimamoto,
ocupante do cargo de professor do
Ensino Básico Tec. Tecnologico, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 5º, arti-
go 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 22/01/2009,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 978, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Miguel Antonio Facury
Neto, ocupante do cargo de profes-
sor 3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
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Esta portaria entra em vigor a partir
de 27/06/2008, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 979, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Solange Thielmann
Steigert, ocupante do cargo de en-
fermeiro, do Quadro Permanente des-
ta Universidade, com fundamento no
§ 5º, artigo 2º da Emenda Constituci-
onal nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 03/
12/2007, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 980, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Mauro Marques Burjaili,
ocupante do cargo de professor de
3º grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 15/
01/2010, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 981, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Eliana Aparecida Carleto,
ocupante do cargo de professor do
Ensino Básico Tec. Tecnológico, do
Quadro Permanente desta Universida-
de, com fundamento no § 5º, artigo 2º
da Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 10/11/2009, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 982, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Luci Rosana de Almeida,
ocupante do cargo de auxiliar em ad-
ministração, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 30/08/2009, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 983, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Noemia Ferreira Men-
des, ocupante do cargo de assisten-
te de laboratório, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 5º, artigo 2º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 28/04/2010, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 984, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Cesar Augusto Garcia,
ocupante do cargo de professor 3º
grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 22/
09/2010, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 985, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Helio Lopes da Silveira,
ocupante do cargo de professor 3º
grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 24/
03/2007, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 986, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Mauricio Martins, ocu-
pante do cargo de professor 3º grau,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 06/01/2010,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 987, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Edna Lúcia Flores, ocu-
pante do cargo de professor 3º grau,

do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 20/05/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.
Portaria/Proreh n°. 988, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Paulo Eduardo Martins,
ocupante do cargo de professor 3º
grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 08/
09/2007, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 989, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Marilia Ferreira Dela
Coleta, ocupante do cargo de profes-
sor  3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 12/03/2009, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 990, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Miguel Tanus Jorge, ocu-
pante do cargo de professor 3º grau,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 20/03/2010,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 991, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Fatima Aparecida de
Souza, ocupante do cargo de auxiliar
em administração, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 5º, artigo 2º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/



16 01 DE JUNHO DE 2011

2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 08/05/2011, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 992, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Cleber de Freitas, ocu-
pante do cargo de médico, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 14/05/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 993, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Maria Helena Hitomi
Yamada Pedaes, ocupante do cargo
de enfermeiro, do Quadro Permanen-
te desta Universidade, com fundamen-
to no § 5º, artigo 2º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Di-
ário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 11/05/2011, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 994, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Fernando Antonio de
Paula Sobreira, ocupante do cargo
de assistente em administração, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 5º, arti-
go 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 06/01/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 995, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Manoel Monteiro Fran-
co, ocupante do cargo de vigilante,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 26/04/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 996, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Claudio Vital de Lima
Ferreira, ocupante do cargo de pro-
fessor 3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 15/03/2011, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 997, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Joao Batista de Oliveira,
ocupante do cargo de técnico em
enfermagem, do Quadro Permanen-
te desta Universidade, com fundamen-
to no § 5º, artigo 2º da Emenda Cons-
titucional nº. 41/03, publicada no Di-
ário Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 21/03/2011, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 998, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Claudio Siqueira, ocu-
pante do cargo de técnico em refri-
geração, do Quadro Permanente des-
ta Universidade, com fundamento no
§ 5º, artigo 2º da Emenda Constituci-
onal nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 10/
04/2011, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 999, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Berchiolina de Souza,
ocupante do cargo de lancheiro, do
Quadro Permanente desta Universi-
dade, com fundamento no § 5º, arti-
go 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 26/02/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1000, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Jose Anatolio Ferreira
Guimarães, ocupante do cargo de

assistente em administração, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 03/05/2011,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1001, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Fernando Cezar Juliatti,
ocupante do cargo de professor 3º
grau, do Quadro Permanente desta
Universidade, com fundamento no §
5º, artigo 2º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 14/
12/2010, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1002, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Helena de Medeiros
Nery Mendes, ocupante do cargo de
técnico em enfermagem, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 20/03/2007,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1003, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Aparecida Helena Baldo
Guimarães, ocupante do cargo de
professor 3º grau, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 5º, artigo 2º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 27/01/2009, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1004, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Norma Sueli de Moura,
ocupante do cargo de técnico de la-
boratório, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
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no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 03/05/2004, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1005, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n°. 1046, de 12/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União de 16 sub-
seqüente, considerando que Roberto
Laurencini Marson, instituidor de pen-
são de Fernando Marson passou por
revisão da Junta Médica Oficial em
09/05/2011. Concede ao pensionista
a isenção do Imposto de Renda, por
enquadrar-se no artigo 186, inciso I,
§ 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990,
apresentando doença especificada
em Lei. Esta portaria entra em vigor
na data do laudo médico de 09/05/
2011, aplicando-se os benefícios da
lei, revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria/Proreh n°. 1006, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n°. 1046, de 12/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União de 16  sub-
seqüente, considerando que  Mary
Terumi Kumagai Huang,  instituidor de
pensão de Huang Juh Huei  passou
por revisão da Junta Médica Oficial
em 09/05/2011. Concede à pensio-
nista a isenção do Imposto de Ren-
da, por enquadrar-se no artigo 186,
inciso I, § 1º da Lei 8.112, de 11/12/
1990, apresentando doença
especificada em Lei. Esta portaria
entra em vigor na data do laudo mé-
dico de 09/05/2011, aplicando-se os
benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1007, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria

n°. 1046, de 12/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União de 16  sub-
seqüente, considerando que José
Fernandes Maciel, passou por revi-
são da Junta Médica Oficial em 04/
05/2011.Concede ao servidor a isen-
ção do Imposto de Renda, por en-
quadrar-se no artigo 186, inciso I, §
1º da Lei 8.112, de 11/12/1990, apre-
sentando doença especificada em
Lei. Esta portaria entra em vigor na
data do laudo médico de 04/05/2011,
aplicando-se os benefícios da lei,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1008, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n° 1046, de 12/12/2008, publicada no
Diário Oficial da União de 16  subse-
qüente, considerando que Abadio
Paulino, passou por revisão da Junta
Médica Oficial em 26/04/2011. Con-
cede ao servidor a isenção do Im-
posto de Renda, por enquadrar-se no
artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112,
de 11/12/1990, apresentando doen-
ça especificada em Lei. Esta porta-
ria entra em vigor na data do laudo
médico de 26/04/2011, aplicando-se
os benefícios da lei, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1009, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n° 1046, de 12/12/2008, publicada no
Diário Oficial da União de 16  subse-
qüente, considerando que José
Roberto Vilela Tannus, passou por
revisão da Junta Médica Oficial em
14/09/2010. Concede ao servidor a
isenção do Imposto de Renda, por
enquadrar-se no artigo 186, inciso I,
§ 1º da Lei 8.112, de 11/12/1990,
apresentando doença especificada
em Lei. Esta portaria entra em vigor
na data do laudo médico de 14/09/
2010, aplicando-se os benefícios da
lei, revogadas as disposições em con-
trário.

Portaria/Proreh n°. 1010, de 16/05/2011
O Pró-Reitor de Recursos Humanos
da Universidade Federal de
Uberlândia, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela Portaria
n° 1046, de 12/12/2008, publicada no
Diário Oficial da União de 16  subse-
qüente, considerando que Tânia Men-
donça Marques, passou por revisão
da Junta Médica Oficial em 10/05/
2011. Concede ao servidor a isenção
do Imposto de Renda, por enquadrar-
se no artigo 186, inciso I, § 1º da Lei
8.112, de 11/12/1990, apresentando
doença especificada em Lei. Esta
portaria entra em vigor na data do lau-
do médico de 10/05/2011, aplicando-
se os benefícios da lei, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1011, de 16/05/2011
Concede Abono de Permanência
ao(à) Sr.(a)  Clayton José Brasil, ocu-
pante do cargo de médico, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 19, artigo 40
da Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 08/10/2010,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1013, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Irina Maria
Azenha Alves de Rezende, a Revisão
do Abono de Permanência, ocupante
do cargo de Médica, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 29/07/2007,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1014, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Maria de
Lourdes Carvalho, a Revisão do Abo-
no de Permanência, ocupante do car-
go de professor 3º grau, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
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em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/01/2004,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1015, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Fernando
Egberto Feital de Camargo, a Revi-
são do Abono de Permanência, ocu-
pante do cargo de professor 3º grau,
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, com fundamento no § 5º, ar-
tigo 2º da Emenda Constitucional nº.
41/03, publicada no Diário Oficial da
União em 31/12/2003. Esta portaria
entra em vigor a partir de 21/09/2005,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1016, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Julieta dos
Anjos de Paula, a Revisão do Abono
de Permanência, ocupante do cargo
de auxiliar de enfermagem, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/01/2004, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1017, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Ricardo
Custodio Pacheco, a Revisão do Abo-
no de Permanência, ocupante do car-
go de professor 3º grau, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 01/01/2004,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1018, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Eurides Bento
Andrade,  a Revisão do Abono de
Permanência, ocupante do cargo de
auxiliar de laboratório, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em

vigor a partir de 01/01/2004,
revogadas as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1019, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Sandra Morelli,
a Revisão do Abono de Permanên-
cia, ocupante do cargo de professor
3º grau, do Quadro Permanente des-
ta Universidade, com fundamento no
§ 1º, artigo 3º da Emenda Constituci-
onal nº. 41/03, publicada no Diário
Oficial da União em 31/12/2003. Esta
portaria entra em vigor a partir de 01/
01/2004, revogadas as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1020, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Aderito Soa-
res da Mota, a Revisão do Abono de
Permanência, ocupante do cargo de
professor 3º grau, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 1º, artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 01/01/2004, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1021, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Vânia Olivetti
Steffen Abdallah, a Revisão do Abono
de Permanência, ocupante do cargo
de professor 3º grau, do Quadro Per-
manente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União em
31/12/2003. Esta portaria entra em vi-
gor a partir de 01/01/2004, revogadas
as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1022, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Luis Antonio
Ortellado Gomez Zelada, a Revisão do
Abono de Permanência, ocupante do
cargo de professor 3º grau, do Qua-
dro Permanente desta Universidade,
com fundamento no § 5º, artigo 2º da
Emenda Constitucional nº. 41/03,
publicada no Diário Oficial da União
em 31/12/2003. Esta portaria entra em
vigor a partir de 22/08/2005,
revogadas as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1023, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Elmiro Santos
Resende, a Revisão do Abono de Per-
manência, ocupante do cargo de pro-
fessor 3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 10/09/2006, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1024, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Silvana
Guilardi, a Revisão do Abono de Per-
manência, ocupante do cargo de pro-
fessor 3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 5º, artigo 2º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 02/10/2004, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1025, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Katia Miguel
Ganan Antoun, a Revisão do Abono
de Permanência, ocupante do cargo
de médico, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento
no § 1º, artigo 3º da Emenda Consti-
tucional nº. 41/03, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31/12/2003.
Esta portaria entra em vigor a partir
de 01/01/2004, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1026, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  João Manoel
Tannus Filho, a Revisão do Abono de
Permanência, ocupante do cargo de
professor 3º grau, do Quadro Perma-
nente desta Universidade, com fun-
damento no § 1º, artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 01/01/2004, revogadas as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1027, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Joana Darc
Silva Santos, a Revisão do Abono de
Permanência, ocupante do cargo de
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auxiliar de enfermagem, do Quadro
Permanente desta Universidade, com
fundamento no § 1º, artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº. 41/03, publicada
no Diário Oficial da União em 31/12/
2003. Esta portaria entra em vigor a
partir de 01/01/2004, revogadas as dis-
posições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1028, de 16/05/2011
Concede ao(à) Sr.(a)  Iris Malagoni
Marquez, a Revisão do Abono de Per-
manência, ocupante do cargo de pro-
fessor 3º grau, do Quadro Permanente
desta Universidade, com fundamento no
§ 1º, artigo 3º da Emenda Constitucio-
nal nº. 41/03, publicada no Diário Ofi-
cial da União em 31/12/2003. Esta por-
taria entra em vigor a partir de 01/01/
2004, revogadas as disposições em
contrário.

Portaria/Proreh n°. 1030, de 18/05/2011
Contrata nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002681/2011-08, Kátia da Silva
Cunha, como professora substituta, em
regime de trabalho de 40 (quarenta)
Horas Semanais e salário correspon-
dente à classe de Assistente nível 1,
com Mestrado, na vaga oriunda da Li-
cença para pós-graduação de 15/02/
2011 a 14/08/2011 do prof. Alcino
Eduardo Bonella. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de 06/04/
2011 a 31/07/2011. Esta Portaria entra
em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1031, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.003198/2011-32, Lílian Carla
Moreira Bento, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Assistente
nível 1, com Mestrado, na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação de
01/02/2011 a 31/01/2012 do prof.
Douglas Gomes dos Santos. O referi-
do contrato deverá vigorar pelo perío-

do de 20/05/2011 a 31/07/2011. Esta
Portaria entra em vigor nesta data, re-
vogando-se as disposições em contrá-
rio.

Portaria/Proreh n°. 1032, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.003589/2011-57, Virgínia
Aparecida Castro, como professora
substituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Assistente
nível 1, com Mestrado, na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação de
02/03/2011 a 01/03/2012 do prof.
André Francisco Alcântara
Fagundes. O referido contrato deve-
rá vigorar pelo período de 16/05/2011
a 31/07/2011. Esta Portaria entra em
vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1033, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.001383/2008-97, Simone Vieira
de Melo Shimamoto, como professora
substituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Assistente
nível 1, com Mestrado, na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação de
16/02/2011 a 15/02/2012 da profª
Silvana Malusá Baraúna. O referido
contrato deverá vigorar pelo período de
25/04/2011 a 31/07/2011. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1034, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002674/2011-06, Maria Helena
Candelori Vidal, como professora subs-
tituta, em regime de trabalho de 40
(quarenta) Horas Semanais e salário
correspondente à classe de Assistente
nível 1, com Mestrado, na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação de

01/03/2011 a 31/08/2012 da profª
Marina Ferreira de Souza Antunes. O
referido contrato deverá vigorar pelo
período de 28/03/2011 a 31/07/2011.
Esta Portaria entra em vigor nesta
data, revogando-se as disposições
em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1035, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002732/2011-93, Luciana Araú-
jo Junqueira, como professora substi-
tuta, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário cor-
respondente à classe de Assistente ní-
vel 1, com Mestrado, na vaga oriunda
da Licença Maternidade de 28/02/2011
a 26/08/2011 da profª Yara Cristina de
Paiva Maia. O referido contrato deverá
vigorar pelo período de 13/04/2011 a
31/07/2011. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1036, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.003199/2011-87, José Hermano
Almeida Pina, como professor substi-
tuto, em regime de trabalho de 40 (qua-
renta) Horas Semanais e salário cor-
respondente à classe de Assistente ní-
vel 1, com Mestrado, na vaga oriunda
da Licença para tratamento de saúde
de 11/02/2011 a 10/06/2011 do prof.
Élisson César Prieto. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de 20/
05/2011 a 31/07/2011. Esta Portaria
entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1037, de 18/05/2011
Contrata, nos termos da Lei 8.745, de
09/12/1993, da Resolução 24/94 do
CONSUN, e conforme documentação
constante do processo nº.
23117.002678/2011-86, Heitor
Tavares Zanoni, como professor subs-
tituto, em regime de trabalho de 20
(vinte) Horas Semanais e salário cor-
respondente à classe de Auxiliar ní-
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vel 1, com Graduação, na vaga oriun-
da da Licença Maternidade de 17/01/
2011 a 16/07/2011 da profª Alessandra
Siqueira Barreto. O referido contrato
deverá vigorar pelo período de 01/04/
2011 a 31/07/2011. Esta Portaria en-
tra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1038, de 18/05/2011
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.
23117.002680/2011-55, Marcel
Alessandro Claro, como professor
substituto, em regime de trabalho de
40 (quarenta) Horas Semanais e sa-
lário correspondente à classe de Au-
xiliar nível 1, com Graduação, na vaga
oriunda da Licença para pós-gradua-
ção de 01/03/2011 a 29/02/2012 da
profª Flávia Ballerini. O referido con-
trato deverá vigorar pelo período de
15/03/2011 a 31/07/2011. Esta Porta-
ria entra em vigor nesta data, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1039, de 18/05/2011
Retifica a Portaria PROREH/UFU/Nº
510, de 15/03/2011, referente à
contratação do professor substituto
Tarcísio Braga, da seguinte forma:
Onde se lê: “na vaga oriunda da Li-
cença para pós-graduação, de 24/10/
2010 a 24/10/2011 do prof. Eduardo
Fraga Tullio.” Leia-se: “na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação,
de 14/02/2011 a 14/02/2012 do prof.
Maurício Viana de Araújo.” Esta Por-
taria entra em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 1040, de 18/05/2011
Retifica a Portaria PROREH/UFU/Nº
716, de 11/04/2011, referente à
contratação da professora substituta
Mariana Rodrigues Bueno, da seguin-
te forma: Onde se lê: “na vaga oriun-
da da Licença para pós-graduação
de 02/03/2011 a 28/02/2012 do prof.
João Paulo Arantes Rodrigues da
Cunha.” Leia-se: “na vaga oriunda da
Licença para pós-graduação de 02/
03/2011 a 01/03/2012 da profª Carla
Denari Giuliani.” Esta Portaria entra
em vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 1041, de 18/05/2011
Retifica a Portaria PROREH/UFU/Nº
727, de 11/04/2011, referente à
contratação da professora substituta
Eliane Bogo, da seguinte forma: Onde
se lê: “na vaga oriunda da Licença
para pós-graduação de 03/01/2011 a
31/08/2011 da profª Maria Vieira Sil-
va.” Leia-se: “na vaga oriunda da Li-
cença para pós-graduação de 01/03/
2011 a 29/02/2012 da profª Elaine
Cristina Cintra.” Esta Portaria entra em
vigor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 1042, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Juliana Marzinek, 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°. 1043, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor
Douglas Riff Gonçalves, 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°. 1044, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Maria
Inês Vasconcelos Felice, 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°. 1045, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora Daisy
Rodrigues do Vale, da classe de Ad-
junto nível 2, com Doutorado, para a
classe de Adjunto nível 3, com Douto-
rado. Esta Portaria entra em vigor nes-
ta data.

Portaria/Proreh n°. 1046, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, à professora
Quênia Côrtes dos Santos Sales, da
classe de D III nível 2, com Mestrado,
para a classe de D III nível 3, com
Mestrado. Esta Portaria entra em vi-
gor nesta data.

Portaria/Proreh n°. 1047, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor José
Sueli de Magalhães, 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°. 1048, de 18/05/2011
Concede Progressão Horizontal por
Tempo de Serviço, ao professor Nar-
ciso Laranjeira Telles da Silva, da clas-
se de Adjunto nível 2, com Doutora-
do, para a classe de Adjunto nível 3,
com Doutorado. Esta Portaria entra
em vigor nesta data.
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PORTARIAS DA PREFE
Portaria/Prefe nº. 001, de 12/05/2011
Autoriza o credenciamento dos ser-
vidores constantes do Cadastro ane-
xo desta Portaria para conduzir os
veículos automotores de transporte da
frota UFU, no exercício de suas fun-
ções e atribuições e no interesse da
Administração. A autorização terá va-
lidade por 180 dias, a partir de sua
publicação. Expirada a validade da
Carteira Nacional de Habilitação –
CNH do condutor, automaticamente
cessa a autorização para conduzir os
veículos automotores da frota UFU.
O servidor está autorizado à condu-
ção de veículos automotores da frota
UFU correspondentes à habilitação
conferida pela categoria da Carteira
Nacional de Habilitação – CNH.
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