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O Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
exercício da Reitoria e no uso da competência delegada através da
Portaria 404-MEC, de 23 de Abril de 2009, resolve:

Nº 80 - Autorizar o afastamento do País, de PAULO HENRIQUE
FONSECA DA SILVA, Matrícula SIAPE nº 1727298, servidor do-
cente lotado no Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, para visita técnica à fábrica da Nestlé com o
objetivo de executar uma etapa do projeto "Identidade qualidade e
tecnologia de leites condensados produzidos no Brasil e nos países do
MERCOSUL", em Santiago e Concepción - Chile, no período de
07/03/10 a 12/03/10, com ônus limitado para esta IFE e com ônus
para CNPq (transportes e diárias) conforme consta do Processo nº
23071.0573/2010-85.

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
exercício da Reitoria e no uso da competência delegada através da
Portaria 404-MEC, de 23 de Abril de 2009, resolve:

Nº 81 - Autorizar o afastamento do País, de RAUL FRANCISCO
MAGALHÃES, Matrícula SIAPE nº 1146516, servidor docente lo-
tado no Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de
Juiz de Fora, para participar do V Congresso da Associação Por-
tuguesa de Ciências Políticas, com a apresentação "Processos de Ar-
gumentação na Democracia", na Universidade de Aveiro, em Aveiro -
Portugal, no período de 03/03/10 a 08/03/10, com ônus para esta IFE

(transportes) conforme consta do Processo nº 23071.0588/2010-43.

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
exercício da Reitoria e no uso da competência delegada através da
Portaria 404-MEC, de 23 de Abril de 2009, resolve:

Nº 82 - Autorizar o afastamento do País, de EDUARDO ANTÔNIO
SALOMÃO CONDÉ, Matrícula SIAPE nº 1150758, servidor docente
lotado no Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de
Juiz de Fora, para participar do V Congresso da Associação Por-
tuguesa de Ciências Políticas, com a apresentação "Diversidade e
Equilíbrio Assimétrico - uma leitura da governança econômica e
institucional na União Européia", na Universidade de Aveiro, em
Aveiro - Portugal, no período de 02/03/10 a 08/03/10, com ônus para
esta IFE (transportes e diárias) conforme consta do Processo nº
23071.0901/2010-43.

JOSÉ LUIZ REZENDE PEREIRA

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 103, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010

A Pró-Reitora de Recursos Humanos, no uso da competência
que lhe foi delegada através da Portaria no 551, de 04 de outubro de
2006, e tendo em vista o que consta do Processo nº
23071.001564/2010-10, resolve:

Exonerar, a pedido, WALDMIR NASCIMENTO DE ARAU-
JO NETO, do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior,
lotado na Faculdade de Educação, do quadro permanente desta Uni-
versidade, nos termos do artigo 34, da Lei nº 8.112/90, a partir de 14
de janeiro de 2010.

GESSILENE ZIGLER FOINE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PORTARIAS DE 9 DE FEVEREIRO DE 2010

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, no
exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Nº 125 - Conceder aposentadoria voluntária, com fundamento, no
Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 06/07/2005, publicada
no Diario Oficial da União em 06/07/2005, a servidora REGINA
MOTTA, matricula SIAPE n.º 0415896, ocupante do cargo de Geó-
grafo, do quadro efetivo desta Universidade, lotada na Editora Uni-
versitária, Classificação E, Capacitação 4, Padrão de Vencimento 16,
com regime de trabalho 40 horas semanais, com proventos Integrais
do seu cargo acrescidos de: 19% (dezenove por cento) de Anuênio -
Art.244, lei 8112/90 e Incentivo Qualific. D.5824/2006, conforme

processo de aposentadoria n.º 23108.002728/10-0. Declarar vago o
respectivo cargo. Esta Portaria conta seus efeitos a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União.

Nº 126 - Conceder aposentadoria voluntária, com fundamento, no
Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47, de 06/07/2005, publicada
no Diario Oficial da União em 06/07/2005, ao servidor do quadro
efetivo desta Universidade, PAULO ROBERTO DUTRA LEÃO, ma-
tricula SIAPE Nº 0415019, lotado no Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, ocupante do
cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, Nível IV, Mestre, com
proventos Integrais do seu cargo acrescidos de: 21% (vinte e um por
cento) de Adicional por Tempo de Serviço, GEMAS, RT - Retri-
buição por Titulação e VPNI-Decisão Judicial conforme processo de
aposentadoria n.º 23108.002618/10-7. Declarar vago o respectivo car-
go. Esta Portaria conta seus efeitos a partir de sua publicação no
Diário Oficial da União.

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, no
exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Nº 127 - Retificar o Artigo 1º da Portaria GR nº 843, de 08/09/1995,
publicada no Diário Oficial da União em 18/09/1995, que passa a ter
a seguinte redação: "Artigo 1º - Conceder aposentadoria voluntária,
com fundamento na alínea "c", Inciso III, do Artigo 40, da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, combinado com a alínea
"c", Inciso III, do artigo 186, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ao servidor ALICIO ALVES PINTO, lotado no Departamento
de Química - ICET, ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do
quadro efetivo desta Universidade, regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva, Classe Adjunto, Nível IV, Mestre, com proventos pro-
porcionais 30/35 avos do seu cargo acrescidos de: 17%(dezessete por
cento) de Anuênios, GAE e VPNI - Decisão Judicial, conforme pro-
cesso n.º 23108.009230/95-8."

Nº 128 - Retificar a Portaria GR nº 242, de 28/06/2004, publicada no
Diário Oficial da União em 01/07/2004, que passa a ter a seguinte
redação: "Artigo 1º - Conceder aposentadoria voluntária, com fun-
damento no Artigo 40, Inciso II, Alínea "a" da Constituição da Re-
publica Federativa do Brasil/88, redação anterior a Emenda Cons-
titucional n.º 20/98, combinado com os Artigos 3º e 7º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no
Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2003, à servidora
docente ALICE MARIA TEIXEIRA DE SABOIA, matricula SIAPE
n.º 416391, ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do quadro
efetivo desta Universidade, lotada no Departamento de Letras-ICHS-
CUR, regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, Doutor, Classe
Titular, Nível 1, com proventos integrais do seu cargo acrescidos de:
29% (vinte e nove por cento) de Gratificação Adicional por Tempo de
Serviço, GAE, Gratificação de Estimulo á Docência e Vantagem Pe-
cuniária Individual e VPNI - Decisão Judicial, conforme processo de
aposentadoria n.º 23108.004626/04-9."

Nº 129 - Retificar o Artigo 1º da Portaria GR nº 1367, de 13/10/2008,
publicada no Diário Oficial da União em 20/10/2008, que passa a ter
a seguinte redação: "Artigo 1º - Conceder a revisão da aposentadoria
voluntária, conforme Portaria GR nº 843, de 08/09/1995 publicada no
Diário Oficial da União em 18/09/1995, de conformidade com nos
Acordãos nºs 2008/2006 - TCU - Plenário, 1.371/2007 - TCU -
Plenário, e Artigo 10, parágrafos 1º e 2º da Orientação Normativa nº
7, de 19/11/2007, ao servidor ALICIO ALVES PINTO, matricula
SIAPE n.º 0415743, aposentado com fundamento na alínea "c", Inciso
III, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com a alínea "c", Inciso III, do artigo 186, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ocupante do cargo de Professor de
3º Grau, do quadro efetivo desta Universidade, regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, Classe Adjunto, Nível IV, Mestre, com pro-
ventos proporcionais 32/35 avos do seu cargo acrescidos de: 17%(de-
zessete por cento) de Anuênios,GAE,VPNI - Decisão Judicial, Van-
tagem Pecuniária Individual e GTMS-MP 431/2008, conforme pro-
cesso n.º 23108.031732/08-7."

FRANCISCO JOSÉ DUTRA SOUTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PORTARIAS DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de
atribuição que lhe confere a Portaria nº 404/2009, de 23/04/2009, do
Ministro de Estado da Educação, e considerando as disposições re-
gimentais e a legislação pertinente, resolve:

Nº 654 - AUTORIZAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O AFAS-
TAMENTO DO PAÍS DO servidor JUAN CARLOS GONZÁLEZ
PÉREZ, Professor Adjunto, no período de 25/01/2010 a 12/02/2010,
para realizar visita de trabalho onde será discutido projeto de co-
laboração Brasil-Cuba dentro do âmbito das energias renováveis, na
Universidad de La Havana, em La Havana/Cuba, com ônus limitado.
Processo nº 23072.009188/2010-93

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso
de atribuição legal e estatutária, tendo em vista a Portaria nº 991, de
11/08/2008, publicada no DOU de 12/08/2008, Portaria nº 1.226, de
06/10/2008, publicada no DOU de 07/10/2008, Portaria nº 159, de
09/02/2010, publicada no DOU em 10/02/2010, do Ministério da
Educação e a Portaria nº 40, de 08/02/2010, publicada no DOU em
09/02/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
resolve:

Nº 667 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, MAR-
COS XAVIER SILVA, habilitado em concurso público de provas e
títulos, homologado através do Edital nº 197, de 20/03/2009, pu-
blicado no DOU de 23/03/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
Nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0855030, para exercer
suas funções junto ao Departamento de Medicina Veterinária Pre-
ventiva da Escola de Veterinária, área de conhecimento Epidemio-
logia, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 668 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, WAG-
NER AHMAD AUAREK, habilitado em concurso público de provas
e títulos, homologado através do Edital nº 422, de 09/07/2009, pu-
blicado no DOU de 10/07/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
Nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854991, para exercer
suas funções junto ao Departamento de Métodos e Técnicas de En-
sino da Faculdade de Educação, área de conhecimento Educação
Matemática, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 669 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, CLIF-
FORD KORMAN, habilitado em concurso público de provas e tí-
tulos, homologado através do Edital nº 460, de 23/07/2009, publicado
no DOU de 24/07/2009, para o cargo de Professor Assistente, Nível
01, conforme código de vaga SIAPE 0850883, para exercer suas
funções junto ao Departamento de Instrumentos e Canto da Escola de
Música, área de conhecimento Piano/Música Popular, em regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 670 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, RO-
SILANE RIBEIRO DA MOTA, habilitada em concurso público de
provas e títulos, homologado através do Edital nº 471, de 29/07/2009,
publicado no DOU de 30/07/2009, para o cargo de Professor As-
sistente, Nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854923, para
exercer suas funções junto ao Departamento de Fotografia, Teatro e
Cinema da Escola de Belas Artes, área de conhecimento Ciência da
Computação, Jogos Digitais, Arte Computacional, em regime de tra-
balho de 40 (quarenta) horas semanais.

Nº 671 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, WAL-
LACE SANTOS LAGES, habilitado em concurso público de provas
e títulos, homologado através do Edital nº 471, de 29/07/2009, pu-
blicado no DOU de 30/07/2009, para o cargo de Professor Assistente,
Nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854922, para exercer
suas funções junto ao Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema
da Escola de Belas Artes, área de conhecimento Ciência da Com-
putação, Jogos Digitais, Arte Computacional, em regime de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.

Nº 672 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, MAR-
CELO GRECO, habilitado em concurso público de provas e títulos,
homologado através do Edital nº 473, de 30/07/2009, publicado no
DOU de 31/07/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
conforme código de vaga SIAPE 0854971, para exercer suas funções
junto ao Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de
Engenharia, área de conhecimento: Fundamentos de Engenharia de
Estruturas Aplicados aos Cursos de Engenharia Aeroespacial e de
Design, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 673 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, RO-
DRIGO BARRETO CALDAS, habilitado em concurso público de
provas e títulos, homologado através do Edital nº 473, de 30/07/2009,
publicado no DOU de 31/07/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854970, para exercer suas
funções junto ao Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola
de Engenharia, área de conhecimento: Fundamentos de Engenharia de
Estruturas Aplicados aos Cursos de Engenharia Aeroespacial e de
Design, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 674 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, MARCO
ANTÔNIO FARIAS SCARASSATTI, habilitado em concurso público
de provas e títulos, homologado através do Edital nº 474, de
30/07/2009, publicado no DOU de 31/07/2009, para o cargo de Pro-
fessor Assistente, nível 01, conforme código de vaga SIAPE
0855002, para exercer suas funções junto ao Departamento de Mé-
todo e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação, área de co-
nhecimento: Ensino de Música, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva.

Nº 675 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, MARINA
DE LIMA TAVARES, habilitada em concurso público de provas e
títulos, homologado através do Edital nº 475, de 30/07/2009, pu-
blicado no DOU de 31/07/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854988, para exercer suas
funções junto ao Departamento de Método e Técnicas de Ensino da
Faculdade de Educação, área de conhecimento: Ensino de Ciências
Biológicas, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 676 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, MA-
XIMILIANO SOARES PINTO, habilitado em concurso público de
provas e títulos, homologado através do Edital nº 483, de 06/08/2009,
publicado no DOU de 07/08/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854944, para exercer suas
funções junto ao Departamento Instituto de Ciências Agrárias da
UFMG, área de conhecimento: Tecnologia de Produtos Lácteos, em
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 677 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, KLEBER
CAMPOS MIRANDA FILHO habilitado em concurso público de
provas e títulos, homologado através do Edital nº 482, de 06/08/2009,
publicado no DOU de 07/08/2009, para o cargo de Professor Adjunto,
Nível 01, conforme código de vaga SIAPE 0854930, para exercer
suas funções junto ao Departamento de Zootecnia da Escola de Ve-
terinária, área de conhecimento Maricultura Empresarial, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva.

Nº 678 - Nomear, sob o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, LU-
CIENE ANTINOSSI CORDEIRO DA MATA, habilitada em con-
curso público de provas e títulos, homologado através do Edital nº
490, de 11/08/2009, publicado no DOU de 12/08/2009, para o cargo
de Professor Adjunto, Nível 01, conforme código de vaga SIAPE
0854901, para exercer suas funções junto ao Departamento de En-
genharia de Materiais e Construção da Escola de Engenharia, área de
conhecimento Desenho Técnico, em regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais.


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-02-12T07:08:10-0200
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




