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Nº 163, quarta-feira, 22 de agosto de 2012

Autorizar o afastamento do País da servidora Docente SONIA BITTENCOURT SILVEIRA, Matrícula SIAPE nº 1060212, lotada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora,
para participar do "Experimental and Empirical Approches to Politeness and Impoliteness", em Urbana/Illinois/EUA", com apresentação do trabalho "Impoliteness strategies and conflict resolution in
conciliation hearings at PROCON", no período de 27/08/12 a
02/09/12, com ônus para esta IFE (diárias), conforme consta do Processo nº 23071.009190/2012-34.

N o- 3.047 - ARMIN MATHIS, Professor de Ensino Superior, no período de 20 a 23 de agosto de 2012, para participar do Encontro
Regional Gomian para apresentação do trabalho intitulado "Aspectos
organizacionais da mineração: cooperativas, empresas e estratégias
individuais", na cidade de Puerto Maldonado, Peru, com ônus limitado, sem prejuízo de seus vencimentos.
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N o- 2.434 - Autorizar o afastamento do País a André Carlos Silva,
Matrícula n o- 1424442/SIAPE, Professor Adjunto, lotado no Campus
Catalão, para participar da 9ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales, com apresentação de trabalho, na cidade de
Santiago/Chile, no período de 17 a 26/11/2012, com ônus para a
Universidade Federal de Goiás, de acordo com o art. 1 o- , inciso II, do
Decreto n o- 91.800/85 e art. 1 o- do Decreto n o- 1.387/95, alterado pelo
Decreto n o- 2.349/97. (Processo n o- 23070.014361/2012-57)
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 46 do Regimento Geral,
resolve:

HENRIQUE DUQUE DE MIRANDA CHAVES FILHO
PORTARIA Nº 690, DE 8 DE AGOSTO DE 2012

N o- 2.436 - Designar Jose Marcos Teodoro de Carvalho, CPF n o336.303.991-34, Matrícula n o- 1142901/SIAPE, Motorista, para exercer a função de Diretor da Divisão de Transportes, FG-1. (Processo n o23070.000147/2012-13 e Memorando n o- 079/PROAD, de
21/08/2012)
O Vice-Reitor da UFG no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC n o- 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de 07/05/2009, resolve:
N o- 2.437 - Autorizar o afastamento do País a Elenice Maria Schons
Silva, Matrícula n o- 1763822/SIAPE, Professor Assistente, lotada no
Campus Catalão, para participar do XIII International Mineral Processing Symposium - IMPS 2012, com apresentação de trabalho, na
cidade de Bodrum/Turquia, no período de 06 a 15/10/2012, com ônus
limitado para a Universidade Federal de Goiás, de acordo com o art.
1 o- , inciso II, do Decreto n o- 91.800/85 e art. 1 o- do Decreto n o1.387/95, alterado pelo Decreto n o- 2.349/97. (Processo n o23070.014360/2012-11)
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Geral, resolve:
N o- 2.438 - Rescindir, a pedido, o contrato de Josemar Pereira da
Silva, Matrícula n o- 1894504/SIAPE, Professor Substituto, em regime
de trabalho de quarenta horas semanais, lotado no Instituto de Química, tornando a medida efetiva a contar de 01/08/2012. (Processo n o23070.014327/2012-82)
O Vice-Reitor da UFG no exercício da Reitoria, usando da
competência delegada pela Portaria MEC n o- 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de 07/05/2009, resolve:
N o- 2.439 - Autorizar o afastamento do País a Elenice Maria Schons
Silva, Matrícula n o- 1763822/SIAPE, Professor Assistente, lotada no
Campus Catalão, para participar da 9ª Conferencia Internacional de
Procesamiento de Minerales - PROCEMI2012, com apresentação de
trabalho, na cidade de Santiago/Chile, no período de 17 a 26/11/2012,
com ônus limitado para a Universidade Federal de Goiás, de acordo
com o art. 1 o- , inciso II, do Decreto n o- 91.800/85 e art. 1 o- do Decreto
n o- 1.387/95, alterado pelo Decreto n o- 2.349/97. (Processo n o23070.014360/2012-11)
N o- 2.440 - Autorizar o afastamento do País a Anaclara Ferreira Veiga
Tipple, Matrícula n o- 0299434/SIAPE, Professor Associado, lotada na
Faculdade de Enfermagem, para participar do XIII Pan American
Nursing Research Colloquium, com apresentação de trabalho, na cidade de Miami/EUA, no período de 04 a 09/09/2012, com ônus
limitado para a Universidade Federal de Goiás e ônus FAPEG, de
acordo com o art. 1 o- , inciso II, do Decreto n o- 91.800/85 e art. 1 o- do
Decreto n o- 1.387/95, alterado pelo Decreto n o- 2.349/97. (Processo n o23070.014322/2012-50)

O Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso da
competência que lhe foi delegada através da Portaria 404-MEC, de 23
de Abril de 2009, resolve:
Autorizar o afastamento do País do servidor Docente ALVARO DE AZEREDO QUELHAS, Matrícula SIAPE nº 1220596,
lotado na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de
Fora, para atuar como árbitro da modalidade de futebol de 7 nos
Jogos Paralímpicos de Londres - 2012, em Londres/Inglaterra, no
período de 27/08/12 a 11/09/12, com ônus limitado para esta IFE,
conforme consta do Processo nº 23071.009341/2012-54.
HENRIQUE DUQUE DE MIRANDA CHAVES FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL
PORTARIAS DE 20 DE AGOSTO DE 2012
A Diretora-Geral do Departamento de Administração de Pessoal da UFMG, no uso de atribuições conferida pela Portaria de
Delegação de Competências n o- 015, de 01/03/2012, do Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais, resolve:
N o- 4.503 - Conceder pensão temporária à MARIA HELENA JUNQUEIRA REIS, filha do ex-servidor JOSÉ BERNARDINO REIS,
inscrição UFMG n o- 061093, matrícula SIAPE n o- 0319781, Professor
Adjunto, Nível 4, com fundamento na Constituição Federal de 1988,
art. 40, §§ 2 o- , 7 o- e 18, com redação dada pelo art. 1 o- da Emenda
Constitucional n o- 41/2003, c/c o art. 2 o- , inciso II, da Lei n o10.887/2004 e artigos 216, § 2 o- e 217, inciso II, alínea "a", da Lei n o8.112/90, a partir de 14/01/2012, data do óbito do citado Instituidor.
N o- 4.504 - Conceder pensão vitalícia a EZIR BERBERT MORAES,
viúva do ex-servidor NIVACI MORAES, inscrição UFMG n o- 110442,
matrícula SIAPE n o- 0323330, Servente de obras, Nível de Classificação A, Nível de Capacitação II, Padrão de Vencimento 08, com
fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 40, §§ 2 o- , 7 o- e 18,
com redação dada pelo art. 1 o- da Emenda Constitucional n o- 41/2003,
c/c o art. 2 o- , inciso II, da Lei n o- 10.887/2004 e artigos 216, § 1 o- e
217, inciso I, alínea "a", da Lei n o- 8.112/90, a partir de 07/06/2012,
data do óbito do instituidor.
HELENA MARIA DE DEUS CASTRO
RETIFICAÇÃO
o-

Na Portaria n 4402, de 13/08/2012, publicada no DOU de
14/08/2012, Seção 2, pág. 25, que autorizou o afastamento do país do
servidor FÁBIO BONFIM DUARTE, onde se lê: "... com ônus,
conforme autorização n o- 20120703.915 do Ministério da Educação
para concessão de diárias e passagens pela UFMG e auxílio financeiro pela CAPES ..."; leia-se: "... com ônus, mediante concessão de
auxílio pela CAPES ...".

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PORTARIA N o- 2.233, DE 15 DE AGOSTO DE 2012
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve:
Nomear o servidor MARIO ANTONIO NAVARRO DA SILVA - 138789, ocupante do cargo de professor, classe Associado, no
regime de trabalho de dedicação exclusiva, para exercer o cargo de
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Entomologia, FG-01, do
Setor de Ciências Biológicas, pelo período de 02 (dois) anos, a partir
da data de publicação em DOU, de acordo com a Lei n o- 9.527/97.
ZAKI AKEL SOBRINHO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS DE 20 DE AGOSTO DE 2012
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,
tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria n o2.590/97, resolve:
N o- 15.973 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos termos do Art. 3 o- da Emenda Constitucional n o47/2005, c/c Art. 192, inciso II da Lei n o- 8.112/90, ao servidor
CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS SANTOS - 038873, lotado no
Departamento de História do Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes, ocupante do cargo de Professor Titular, com Doutorado, no
regime de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva,
com o vencimento do mencionado cargo, mais a retribuição por
titulação, instituída pela Lei n o- 11.784/2008, mais a gratificação adicional por tempo de serviço, prevista no Art. 67 da Lei n o- 8.112/90,
no índice de 30% (trinta por cento), acrescido da vantagem do Art.
192, inciso II, da Lei n o- 8.112/90, mais a vantagem pessoal do Art. 62
da Lei n o- 8.112/90, originária da incorporação nos termos do Art. 3 oa 11 o- da Lei n o- 8.911/94, Lei n o- 9.527/97 e Lei n o- 9.624/98, correspondente às frações de décimos equivalentes a 02/10 (dois décimos) do cargo de direção, código CD-02, mais 02/10 (dois décimos)
do cargo de direção, código CD-03, mais 06/10 (seis décimos) da
função comissionada, código FC-03, sendo as frações de 6/10 (seis
décimos) do FC-03 mantidas por força da liminar deferida nos autos
de M. S. n o- 2000.00.70.001992-8, impetrada por força do GQ n o203/2000 da AGU transitado em julgado em 10 de maio de 2002,
mais o percentual de 3,17% incorporado conforme Sentença Judicial
proferida em Ação Ordinária n o- 99.000.5007-0 da 2ª Vara Civil Federal desta Capital.
N o- 15.974 - Autorizar, considerando o que consta nas Leis n o8.745/93 e 9.849/99, a partir de 05 de agosto de 2012 até 18 de
setembro de 2012, a prorrogação do contrato de NICOLE KOLLROSS, como Professor Substituto, com salário correspondente à classe de Professor Assistente, nível I, no regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, para o Departamento de Comunicação
Social do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes.

PORTARIA N o- 967, DE 21 DE AGOSTO DE 2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

A Diretora do Departamento de Pessoal da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Magnífico Reitor, conforme Portaria n o- 640, de
29/07/2009, publicada no DOU de 31/07/2009, e de acordo com o
que consta do Processo n o- 23088.002371/2012-51, resolve:
CONCEDER aposentadoria voluntária, com fundamento no
art. 3 o- da E.C. n o- 47/2005, ao servidor AILTON RIBEIRO LUZ,
matrícula SIAPE n o- 394664, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade (Nível de Classificação: D, Nível de Capacitação: IV, Padrão de Vencimento: 16) do Quadro Permanente desta Universidade,
com provento integral do citado cargo, em consequência declara vago
o cargo. Código da vaga: 305767

PORTARIAS DE 21 DE AGOSTO DE 2012

N o- 15.975 - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos termos do Art. 6 o- da Emenda Constitucional n o41/2003, à servidora EVA ZELINA DE VARGAS MELNIK 132535, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível de
Classificação C, nível de Capacitação IV, padrão de Vencimento 13,
no regime de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Hospital de
Clínicas, com o vencimento do mencionado cargo, mais a gratificação
adicional por tempo de serviço, prevista no Art. 67 da Lei n o8.112/90, no índice de 10% (dez por cento), mais o incentivo à
qualificação, Decreto n o- 5.824/2006.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o que
dispõe o art. 95º da Lei n o- 8.112/90; o art. 1º do Decreto n o- 1.387 de
07 de fevereiro de 1995; a subdelegação de competência que lhe
confere o art. 1º da Portaria n o- 404-MEC de 23 de abril de 2009; a
Resolução do CONSEPE n o- 3.524/ 2007 de 03 de maio de 2007,
resolve autorizar o afastamento do país:

N o- 15.976 - Autorizar, considerando o que consta nas Leis n o8.745/93 e 9.849/99 e de acordo com a Resolução n o- 92/2006-CEPE,
a contratação de EDUARDO TIEPPO, como Professor Substituto,
com salário correspondente à classe de Professor Assistente, nível I,
no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Departamento de Informática do Setor de Ciências Exatas, a partir da
assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2012.

N o- 2.979 - JULIANO CÁSSIO DA SILVA CONCEIÇÃO, Professor
de Ensino Superior, no período de 02 de outubro de 2012 a 02 de
outubro de 2014, a fim de realizar Curso de Mestrado em Transmissão, Pedagogia e Mediação Musical, na Université VincennesSaint-Denis - UFR, em Paris - França, com ônus limitado, em regime
de tempo integral, sem prejuízo de sua remuneração.

N o- 15.977 - Autorizar, considerando o que consta nas Leis n o8.745/93 e 9.849/99 e de acordo com a Resolução n o- 92/2006-CEPE,
a contratação de PAULO CELSO SAMPAIO, como Professor Substituto, com salário correspondente à classe de Professor Auxiliar,
nível I, no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para
o Departamento de Estatística do Setor de Ciências Exatas, a partir da
assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2012.

ERIBERTO FRANCISCO BEVILÁQUA MARIN

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES ARAUJO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PORTARIA N o- 683, DE 6 DE AGOSTO DE 2012
O Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso da
competência que lhe foi delegada através da Portaria 404-MEC, de 23
de Abril de 2009 e autorização - MEC sob o nº 20120518.820, de 18
de Maio de 2012, resolve:

N o- 3.046 - JESSÉ CARVALHO COSTA, Professor de Ensino Superior, no período de 12 a 17 de agosto de 2012, para participar do
Workshop Internacional: "2012 SEG/EAGE SUMMER RESEARCH
WORKSHOP: VELOCITY MODEL BUILDING INCOMLEX GEOLOGY", na cidade de Charleston, Carolina do Sul, EUA, com ônus
para FADESP, sem prejuízo de seus vencimentos.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00022012082200014

N o- 15.979 - Autorizar, considerando o que consta nas Leis n o8.745/93 e 9.849/99 e de acordo com a Resolução n o- 92/2006-CEPE,
a contratação de GIANFRANCO MUNCINELLI, como Professor
Substituto, com salário correspondente à classe de Professor Assistente, nível I, no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais,

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

