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PORTARIAS DA REITORIA
Portaria R nº. 835, de 05/07/2011
Prorroga, de acordo com o artigo 152 
da Lei nº. 8.112/90, por mais 60 (ses-
senta) dias a Portaria R nº. 325 de 
31/03/2011, que designou os servido-
res Adailton Borges de Oliveira, Paulo 
Fernandes de Bessa e João Batista 
Borges para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem a Comissão 
de Processo Administrativo Discipli-
nar, com sede em Uberlândia-MG, 
incumbida de apurar no prazo de 60 
(sessenta) dias as possíveis irregu-
laridades referentes aos atos e fatos 
que constam do processo administra-
tivo nº. 23117.002348/2011-91, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 836, de 05/07/2011
Prorroga, de acordo com o art. 152 da 
lei 8.112/90, por 60 (sessenta) dias, 
a Portaria R nº. 437 de 25/04/2011, 
que designou os servidores Adailton 
Borges de Oliveira, Paulo Fernandes 
de Bessa e Alessandro Miro Degani 
para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Proces-
so Administrativo Disciplinar, com 
sede em Uberlândia-MG, incumbida 
de apurar as possíveis irregularida-
des referentes aos atos e fatos que 
constam do processo administrativo 
nº. 23117.003503/2010-13, bem 
como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos tra-
balhos. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 837, de 05/07/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 
18/07/2011 a 01/08/2011 da servidora 
Anna Cláudia Yokoyama dos Anjos, 

ocupante do cargo de professor de 
3ºgrau, do Quadro Permanente desta 
Universidade. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 839, de 06/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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 servidor Manoel 
Eduardo Rozalino Santos. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
07/04/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 840, de 06/07/2011
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente 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), à servi-
dora Fernanda Rosalinski Moraes. 
Essa portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 07/04/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 841, de 06/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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), à servidora Elenice 
Maria Casartelli. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 25/05/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 842, de 06/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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), à servidora Simone 
Ramos Deconte. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 21/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 843, de 06/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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 servidor Hamilton 
Seron Pereira. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 07/02/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 865, de 08/07/2011   
Cancela o Adicional de Insalubridade 
ao servidor Zélio Braz Rodrigues, 
uma vez que não mais se encontra 
exercendo suas atividades em áreas 
consideradas insalubres. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
16/05/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 866, de 08/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 20%, corresponden-
te ao grau Máximo, incidente sobre 
o vencimento do cargo em contrato 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
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de 17/12/1991), ao servidor Rafael 
de Souza Rocha.  Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir da publicação no 
jornal de portarias, revogando-se as 
disposições em contrário.

Portaria R nº. 868, de 08/07/2011
Designa o servidor Adailton Borges 
de Oliveira para proceder investi-
gação preliminar tendende a coligir 
elementos acerca da entrega e uti-
lização de matérias adquiridos por 
solicitação da Diretoria de Logística, 
destinados a atender prováveis 
demandas de manutenção em edi-
ficações da Universidade, dentre 
outras necessidades institucionais, 
conforme documentação que passa 
a fazer parte integrante desta Portaria 
e que servirá de base para o início da 
persecução processual. Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

Portaria R nº. 869, de 08/07/2011
Cancela o Adicional de Insalubridade 
da servidora Aline Martins Pinheiro, 
tendo em vista que a mesma não 
exerce mais atividades no setor de 
origem da concessão do adicional. 
Essa portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 28/03/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 870, de 08/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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), à servidora Aline 
Martins Pinheiro. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 28/03/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 871, de 08/07/2011
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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), à servidora Elisan-
gela Rodrigues. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 25/03/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 872, de 08/07/2011
Prorroga o afastamento concedido à 
professora Patrícia de Souza Costa, 
da Faculdade de Ciências Contá-
beis da UFU – FACIC, processo 
23117.001018/2008-82, integral, 
com bolsa/CAPES, para o período 
de 11/08/2011 a 10/11/2011, e de 
11/11/2011 a 10/02/2012, sem bol-
sa/CAPES, para continuação dos 
estudos de Doutoramento, na Uni-
versidade de São Paulo – FEA/USP, 
na cidade de São Paulo, no Estado 
de São Paulo, Brasil, conforme MI 
095/2011-FACIC. Esta Portaria entra 
em vigor no período mencionado no 
artigo 1º retro, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Portaria R nº. 873, de 08/07/2011
Constitui uma Comissão com o 
propósito de analisar o pedido de 
revalidação de diploma de gradua-
ção estrangeiro na área de Ciências 
Contábeis obtido por Nélida Raquel 
Vergara da Silva junto à Universidade 
Nacional de Assunção/Assunção-
-Paraguai. São nomeados membros 
desta Comissão os professores: Eu-
rípedes Barbosa de Jesus, Lísia de 
Melo Queiroz e Carlos Roberto Souza 
Carmo, a fim de que reunidos sob a 
presidência do primeiro, executem o 
disposto no artigo anterior. A Comis-
são, ora nomeada, deverá realizar o 
trabalho no prazo de 30 dias, a contar 
desta data. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data.

Portaria R nº. 876, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Marlene Carmo Oliveira. Essa por-

taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
17/05/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 877, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Carmen Lúcia Anderson. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
23/09/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 878, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Cláudia Aparecida Peres. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
03/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 879, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Pollyana Vitorino Cabral . Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
24/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 880, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Mariley Cândida Andrade Vieira. 
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Essa portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 17/06/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 881, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te 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 servidor Ivan Ricardo 
Souza. Essa portaria entra em vigor 
na data de sua publicação no Boletim 
de Pessoal, com efeitos financeiros 
a partir de 17/06/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 882, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Cristiane Ribeiro Queiroz. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
16/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 883, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Ezimar Oliveira Santos Sobrinho.  
Essa portaria entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim de 
Pessoal, com efeitos financeiros a 
partir de 24/06/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 884, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Raffaella Araújo Pereira. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 

publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
21/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 885, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Edilamar Aparecida Soares. Essa 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
21/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 886, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Adria-
na Oliveira Silva. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 21/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 887, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Renata Gomide da Silva. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
29/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 888, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor(a) 
Jhosiane Ferreira Santos.  Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 

publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
21/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 889, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Eliane Nogueira Souza Souto. Essa 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
21/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 890, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) André 
Ricardo Oliveira. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 27/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 891, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Eleida Aparecida Moreira Silva. Essa 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
01/07/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 892, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Marcelo Chagas Carvalho . Essa 
portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
29/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 893, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Ana 
Paula Santos. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 08/07/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 894, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Josia-
ne Cristina Costa. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 08/07/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 895, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Ana 
Paula Martins Souza.  Essa porta-
ria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
08/07/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 905, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Mirian 
de Fátima Silva. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 

no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 17/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 896, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Lorena Christina Alves. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
01/07/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 897, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Emilia 
Rodrigues Nascimento Oliveira Ber-
nardes. Essa portaria entra em vigor 
na data de sua publicação no Boletim 
de Pessoal, com efeitos financeiros 
a partir de 01/07/2011, revogando-se 
as disposições em contrário.

Portaria R nº. 898, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Edia-
na Ribeiro Silva. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 06/07/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 899, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Clai-
ton Martins Costa. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 

no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 06/07/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 900, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Luana 
Nunes Santana. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 29/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 901, de 11/07/2011
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Marildson Tiago Cunha.  Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
29/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 902, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Ja-
cquelaine Ferreira Gonçalves. Essa 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
27/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 903, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubridade 
no percentual de 10%, corresponden-
te ao grau Médio, incidente sobre o 
vencimento do cargo efetivo (Art. 
12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, de 
17/12/1991), ao (à) servidor (a) Lídia 
Fernandes Félix. Essa portaria entra 
em vigor na data de sua publicação 
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no Boletim de Pessoal, com efeitos 
financeiros a partir de 27/06/2011, 
revogando-se as disposições em 
contrário.

Portaria R nº. 904, de 11/07/2011 
Concede o Adicional de Insalubri-
dade no percentual de 10%, corres-
pondente ao grau Médio, incidente 
sobre o vencimento do cargo efetivo 
(Art. 12, inciso I e § 3º da Lei 8.270, 
de 17/12/1991), ao (à) servidor (a) 
Leonardo Ferreira Batista. Essa por-
taria entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Pessoal, 
com efeitos financeiros a partir de 
21/06/2011, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Portaria R nº. 907, de 11/07/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 
05/07/2011 a 19/07/2011 do servidor 
Joaquim Carlos Rossini, ocupante 
do cargo de professor de 3ºgrau, do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Portaria R nº. 913, de 12/07/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 
11/07/2011 a 26/07/2011 do servidor 
Mario Antonio Spanó, ocupante do 
cargo de professor de 3ºgrau, do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Portaria R nº. 914, de 12/07/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de 

10/07/2011 a 24/07/2011 do servidor 
Camila Lima Coimbra, ocupante do 
cargo de professor de 3ºgrau, do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Portaria R nº. 915, de 12/07/2011
Determina a interrupção das férias pro-
gramadas no período de 10/07/2011 a 
24/07/2011 do servidor Veridiana de 
Melo Rodrigues Ávila, ocupante do car-
go de professor de 3ºgrau, do Quadro 
Permanente desta Universidade. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria R nº. 917, de 13/07/2011
Prorroga o afastamento concedido à 
professora Aldeci Cacique Calixto da 
Faculdade de Educação da UFU – FA-
CED, processo 23117.009232/2009-
68, integral, sem bolsa/CAPES, para 
o período de 09/08/2011 a 08/08/2012, 
para continuação dos estudos de Dou-
toramento, na Universidade Federal 
de Uberlândia – UFU, na cidade de 
Uberlândia, no Estado de Minas gerais, 
Brasil, conforme MI 210/2011-FACED. 
Esta Portaria entrará em vigor no perí-
odo mencionado no artigo 1º retro, re-
vogadas as disposições em contrário.

Portaria R nº. 918, de 13/07/2011
Determina a interrupção das fé-
rias programadas no período de  
12/07/2011 a 22/07/2011 da servidora  
Claudia Aparecida Leoni Couto Rosa, 
ocupante do cargo de Médico Área, 
do Quadro Permanente desta Univer-
sidade. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.

Portaria R nº. 925, de 15/07/2011
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 Sindi-
cância, com sede em Uberlândia-MG, 
incumbida de apurar no prazo de 30 
(trinta) dias as possíveis irregularida-
des referentes aos atos e fatos que 
constam do processo administrativo n°. 
23117.004333/2011-67, bem como as 
demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria R nº. 929, de 15/07/2011
Designa os servidores Alexandre Wal-
mott Borges, Anderson Rosa Vaz e Gil 
Ferreira de Mesquita para, sob a presi-
dência do primeiro, constituírem a Co-
missão de Sindicância, com sede em 
Uberlândia – MG, incumbida de apurar 
no prazo de 30 (trinta) dias as possí-
veis irregularidades referentes aos 
atos e fatos que constam do processo 
administrativo nº. 23117.002167/2011-
64, bem como as demais infrações 
conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Portaria R nº. 1352, de 01/07/2011
Determina a interrupção das férias pro-
gramadas no período de  18/07/2011 a 
01/08/2011 da servidora Anna Cláudia 
Yokoyama dos Anjos, ocupante do car-
go de professor de 3ºgrau, do Quadro 
Permanente desta Universidade. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

com fundamento na lei nº. 9.436, de 
05/02/1997. Esta portaria entra em 
vigor a partir de 04/07/2011.

Portaria/Proreh n°. 1340, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(à) servidor(a) Antô-
nio Francisco Durighetto Júnior de 

Portaria/Proreh n°. 1304, de 27/06/2011
Concede alteração de jornada de tra-
balho de 40 para 20 horas semanais, 
para o(a) servidor(a) Drª Bruna Pe-
goretti Rosa, matrícula nº. 1435407, 
ocupante do cargo de Médico-Àrea 
– Classe “E” – Padrão 105,   do Qua-
dro Permanente desta Universidade 

Portaria/Proreh n°. 1196, de 14/06/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Euripedes 
Maria Conceição Rodrigues, de 
17/06/2011 a 15/08/2011,  referente 
ao período aquisitivo de 01/06/1989 
a 31/05/1994. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 
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01/07/2011 a 28/09/2011,  referente 
ao período aquisitivo de 01/02/1982 
a 31/01/1987. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1341, de  01/07/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Antônio 
Francisco Duriqhetto Júnior, de 
29/09/2011 a 27/12/2011,  referente 
ao período aquisitivo de 01/02/1987 
a 31/01/1992 . Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1342, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(à) servidor(a) Dar-
ci Nazário de Andrade Silva, de 
01/07/2011 a 28/09/2011,  referente 
ao período aquisitivo de 12/06/1989 
a 11/06/1994. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1343, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(à) servidor(a) Maria 
Aparecida da Silva, de 01/07/2011 
a 30/07/2011,  referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 16/10/1988 a 
15/10/1993. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1344, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Marilda 
de Almeida Araújo, de 01/07/2011 
a 29/08/2011,  referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 13/03/1990 a 
12/03/1995. Esta Portaria entra em 
vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1345, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Péricles 
Andrade de Faria, de 11/07/2011 a 
09/08/2011,  referente ao período 
aquisitivo de 25/01/1988 a 24/01/1993. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1346, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por As-
siduidade ao(à) servidor(a) Rafael 
Rodrigues Braga, de 01/07/2011 a 
28/09/2011,  referente ao período 
aquisitivo de 01/02/1980 a 31/01/1985. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Portaria/Proreh n°. 1347, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Rondino 
Gonçalves das Chagas, de 11/07/2011 
a 09/08/2011,  referente ao período 
aquisitivo de 14/03/1979 a 13/03/1984. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1348, de 01/07/2011
Concede Licença Prêmio por Assi-
duidade ao(à) servidor(a) Rosa Maria 
Domiciano Vidal, de 14/07/2011 a 
12/08/2011,  referente ao período 
aquisitivo de 01/11/1986 a 31/10/1991. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Portaria/Proreh n°. 1352, de 01/07/2011
Determina o cancelamento das férias 
em 01/7/2011 do(a) servidor(a) Renata 
Rocha Guerra, matrícula, ocupante do 
cargo de Professor de 3º Grau do Qua-
dro Permanente desta Universidade. 
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1464, de 11/07/2011
Determina o cancelamento das férias 
em 11/7/2011 do(a) servidor(a) Va-
léria de Oliveria Silva, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1474, de 12/07/2011
Determina o cancelamento das férias 
em 12/7/2011 do(a) servidor(a) Mar-
tinho Pereira dos Santos, ocupante 
do cargo de Servente de Obras do 
Quadro Permanente desta Universi-
dade. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Portaria/Proreh n°. 1475, de 12/07/2011
Determina o cancelamento das férias 
em 12/7/2011 do(a) servidor(a) Ana 
Cláudia Yokoyama dos Anjos, ocu-
pante do cargo de Professor de 3º 
Grau do Quadro Permanente desta 
Universidade. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Errata:
No cabeçalho da edição n°.265 do 
Jornal de Portarias, onde se lê: Jornal 
de Portarias n°.265, de 13 de Junho 
de 2011; leia-se: Jornal de Portarias 
n°. 265, de 13 de Julho de 2011.
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