Nº 83, quarta-feira, 3 de maio de 2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 19 DE ABRIL DE 2017
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral, resolve:
N o- 2.128 - Retificar os termos da Portaria n o- 5928, publicada no
D.O.U. de 04/11/2016, que concedeu aposentadoria a Edinalva Barros
Sousa, Matrícula n o- 1127473/SIAPE, Técnico em Enfermagem, para
constar, onde se lê: nos termos do art. 6 o- da Emenda Constitucional n o41/03, de 19/12/2003, leia-se: nos termos do art. 3 o- , incisos I, II e
III da Emenda Constitucional n o- 47, de 05/07/2005. (Processo n o23070.013301/2016-41)
N o- 2.129 - Retificar os termos da Portaria n o- 6327, publicada no
D.O.U. de 29/12/2016, que concedeu aposentadoria a Fabio Zicker,
Matrícula n o- 0302103/SIAPE, Professor Titular, lotado no Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Pública, para constar, onde se lê: nos
termos do art. 40, § 1 o- , inciso III, alínea "b", §§ 3 o- , 8 o- e 17, da
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n o- 20
de 15/12/98, da Emenda Constitucional n o- 41 de 19/12/03, combinado
com o art. 1 o- e seguintes da Lei n o- 10.887, de 18/06/2004, leia-se: nos
termos do art. 40, § 1 o- , inciso III, alínea "b", da Constituição Federal,
com a redação da Emenda Constitucional n o- 41 de 19/12/2003, combinado com o art. 1 o- e seguintes da Lei n o- 10.887, de 18/06/2004.
(Processo n o- 23070.011652/2016-55)
MANOEL RODRIGUES CHAVES
PORTARIAS DE 26 DE ABRIL DE 2017
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art.56 do Regimento Geral, resolve:
N o- 2.229 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Maria Gizelda de Oliveira Tavares, Matrícula n o0299057/SIAPE, Professor Associado, Classe D, Nível 2, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotada no Instituto de Química,
nos termos do art. 3 o- , incisos I, II e III e Parágrafo Único da Emenda
Constitucional n o- 47 de 06/07/2005, mantida a vantagem prevista no
art. 62-A, da Lei n o- 8112/90, correspondente à incorporação de 2/5
(dois quintos) da FG-1. (Processo n o- 23070.005297/2017-28)
N o- 2.234 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Terezinha Maria Leite Caldas, Matrícula n o0416543/SIAPE, Revisor de Textos, Nível de Classificação E, Classe
de Capacitação IV, Padrão 16, lotada no Museu Antropológico, nos
termos do art. 3 o- , incisos I, II e III e Parágrafo Único da Emenda
47
de
06/07/2005.
(Processo
n oConstitucional
n o23070.004277/2017-30)
N o- 2235 - Aposentar por invalidez permanente, com proventos proporcionais, à razão de 23/30 (vinte e três, trinta avos) dos seus
vencimentos Néri Freires Oliveira, Matrícula n o- 1356200/SIAPE, Auxiliar de Enfermagem, Nível de Classificação C, Classe de Capacitação IV, Padrão 9, lotada no Hospital das Clínicas, nos termos do
art. 40, § 1 o- , inciso I, da Constituição Federal com redação dada pela
Emenda Constitucional n o- 41, de 19/12/03, acrescida do artigo n o- 6A, conforme art. 1 o- da Emenda Constitucional n o- 70, de 29/03/2012.
(Processo n o- 23070.002592/2017-22)
N o- 2238 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Marinésia Aparecida do Prado, Matrícula n o2127688/SIAPE, Professor Associado, Classe D, Nível 2, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotada na Faculdade de Enfermagem, nos termos do art. 6 o- da Emenda Constitucional n o- 41/03,
de 19/12/2003. (Processo n o- 23070.004132/2017-39)
N o- 2.239 - Conceder aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, à razão de 26/30 (vinte e seis, trinta avos), a Ana Lúcia
Queiroz Bezerra, Matrícula n o- 0604048/SIAPE, Professor Associado,
Classe D, Nível 4, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva,
lotada na Faculdade de Enfermagem, nos termos do art. 40, § 1 o- ,
inciso III, alínea "b", §§ 3 o- , 8 o- e 17, da Constituição Federal, com a
redação da Emenda Constitucional n o- 20 de 15/12/98, da Emenda
Constitucional n o- 41 de 19/12/03, combinado com o art. 1 o- e seguintes da Lei n o- 10.887, de 18/06/2004. (Processo n o23070.012447/2016-79)
N o- 2.240 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Maria Raquel Hidalgo Campos, Matrícula n o0300785/SIAPE, Professor Associado, Classe D, Nível 2, em regime
de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotada na Faculdade de Nutrição,
nos termos do art. 3 o- , incisos I, II e III e Parágrafo Único da Emenda
47
de
06/07/2005.
(Processo
n oConstitucional
n o23070.005242/2017-18)
MANOEL RODRIGUES CHAVES
PORTARIAS DE 27 DE ABRIL DE 2017
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art.56 do Regimento Geral, resolve:
N o- 2.256 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Sebastião Ferreira da Silva, Matrícula n o1127325/SIAPE, Mecânico, Nível de Classificação C, Classe de Capacitação II, Padrão 14, lotado na Escola de Agronomia, nos termos
do art. 3 o- , incisos I, II e III e Parágrafo Único da Emenda Constitucional n o- 47 de 06/07/2005. (Processo n o- 23070.003912/2017-61)
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N o- 2.257 - Conceder aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, à razão de 21/30 (vinte e um, trinta avos), a Shirlei
Sercone, Matrícula n o- 0665614/SIAPE, Professor Titular, Classe E,
em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, lotada no Instituto de
Matemática e Estatística, nos termos do art. 40, § 1 o- , inciso III,
alínea "b", §§ 3 o- , 8 o- e 17, da Constituição Federal, com a redação da
Emenda Constitucional n o- 20 de 15/12/98, da Emenda Constitucional
n o- 41 de 19/12/03, combinado com o art. 1 o- e seguintes da Lei n o10.887, de 18/06/2004. (Processo n o- 23070.005894/2017-52)
N o- 2.258 - Conceder aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, à razão de 23/35 (vinte e três, trinta e cinco avos), a
Romão Da Cunha Nunes, Matrícula n o- 0671321/SIAPE, Professor
Associado, Classe D, Nível 4, em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva, lotado na Escola de Veterinária e Zootecnia, nos termos do
art. 40, § 1 o- , inciso III, alínea "b", §§ 3 o- , 8 o- e 17, da Constituição
Federal, com a redação da Emenda Constitucional n o- 20 de 15/12/98,
da Emenda Constitucional n o- 41 de 19/12/03, combinado com o art.
1 o- e seguintes da Lei n o- 10.887, de 18/06/2004. (Processo n o23070.005910/2017-15)
N o- 2.259 - Conceder aposentadoria voluntária, com paridade e proventos integrais, a Maria Regina Garcia Silveira, Matrícula n o0301110/SIAPE, Geógrafo, Nível de Classificação E, Classe de Capacitação IV, Padrão 16, lotada na Escola de Engenharia Elétrica,
Mecânica e de Computação, nos termos do art. 3 o- , incisos I, II e III
e Parágrafo Único da Emenda Constitucional n o- 47 de 06/07/2005.
(Processo n o- 23070.005374/2017-40)
N o- 2.260 - Aposentar por invalidez permanente, com proventos proporcionais, à razão de 25/30 (vinte e cinco, trinta avos) dos seus
vencimentos Maria Jose de Carvalho, Matrícula n o- 1424892/SIAPE,
Técnico em Enfermagem, Nível de Classificação D, Classe de Capacitação III, Padrão 8, lotada no Hospital das Clínicas, nos termos
do art. 40, § 1 o- , inciso I, da Constituição Federal com redação dada
pela Emenda Constitucional n o- 41, de 19/12/03, acrescida do artigo n o6-A, conforme art. 1 o- da Emenda Constitucional n o- 70, de
29/03/2012. (Processo n o- 23070.002997/2017-61)
MANOEL RODRIGUES CHAVES
PORTARIAS DE 2 DE MAIO DE 2017
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação Normativa n o- 05/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/2009, resolve:
N o- 2.280 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Jean Carlos Gomes Camargo, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na
Faculdade de Ciências Sociais, Área/Disciplina: Sociologia, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.017014/2016-18)
N o- 2.281 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Helberth Borelli, como Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a remuneração
equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente A,
tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de Informática,
Área/Disciplina: Ciências da Computação, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2017. (Processo n o- 23070.016802/2016-89)
N o- 2.282 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Lizmelry de Fatima Prudencio Machado,
como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de
Professor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na
Escola de Música e Artes Cênicas, Área/Disciplina: Cenografia e
Direção de Arte, sendo a vigência do contrato a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o23070.010446/2016-25)
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Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Área/Disciplina: Ciências
Ambientais, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o23070.003369/2017-01)
N o- 2.285 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Brunna Thais Reis Sales, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Educação Física e
Dança, Área/Disciplina: Ginástica e Educação Física Escolar, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.002623/2017-45)
N o- 2.286 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Fabricia Santos Santana, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de
Música e Artes Cênicas, Área/Disciplina: Musicoterapia, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.003351/2017-09)
N o- 2.287 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Marisa Gomes dos Santos Castro, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista,
tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Centro de Ensino e
Pesquisa Aplicada à Educação, Área/Disciplina: Departamento de
Matemática/Matemática, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017.
(Processo n o- 23070.003354/2017-34)
N o- 2.288 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Luciana Santos Marques, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Área/Disciplina: Departamento de Educação Infantil/Pedagogia, sendo a vigência do contrato a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o23070.003016/2017-01)
N o- 2.289 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Carla Patricia Rivera Sejas, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Área/Disciplina: Departamento de Língua Estrangeira - Inglês/Inglês, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.003023/2017-02)
N o- 2.290 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Andrezza Gontijo Xavier, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Área/Disciplina: Departamento de Pedagogia/Pedagogia, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato
no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o23070.003024/2017-49)

N o- 2.283 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Patrícia Andrea Soto Osses, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Artes Visuais, Área/Disciplina: Fotografia e Vídeo, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.002639/2017-58)

N o- 2.291 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Eliane Silverio de Souza, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Área/Disciplina: Departamento de Educação Física/Educação Física, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo n o- 23070.011832/2016-45)

N o- 2.284 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Tatiane Souza Rodrigues Pereira, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na

N o- 2.292 - Contratar, com fundamento na Lei n o- 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis n o- 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
n o- 525/2011, de 15/02/2011, Isaac William Kerr, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2 o- , da ON n o- 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de
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