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N o- 1.240 - Conceder aposentadoria voluntária a LINDINALVA FERNANDES DOS SANTOS, SIAPE 296615, Auxiliar de Enfermagem,
C-IV, Padrão de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos de 16%
(dezesseis por cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.007914/2016-98).
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N o- 2.055 - Alterar a portaria nº 1690, de 28.04.2015, publicada no DOU
de 29.04.2015, que concedeu pensão a Eliene Barbosa Sales, na condição de viúva, para incluir JOABE BARBOSA SALES, filho menor de
Francisco Sampaio Sales, Mat. SIAPE - 290322, nos termos dos artigos
215 e 217, item IV, alínea "a" da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela
Lei nº 13.135, de 17.06.2015, publicada no DOU de 18.06.2015, combinados com os artigos 15 e 2º, inciso I, da Lei nº 10.887, de 18.06.2004,
publicada no DOU de 21.06.2004, que dispõe sobre a aplicação da EC
nº 41/2003, publicada no DOU de 31.12.2003, no valor correspondente
à totalidade do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento)
da parcela excedente a este limite, cabendo a cota de 50% (cinquenta
por cento) para cada beneficiário, do valor referente aos proventos do
cargo efetivo de Operador de Estação de Tratamento Água-Esgoto, Nível de Classificação "C", Nível de capacitação I, Padrão de Vencimento
16, em regime de 40 horas semanais, assegurando o percentual de 34%
(trinta e quatro por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço
e demais vantagens do instituidor, a partir de agosto de 2015, devido à
habilitação tardia (Processo nº 23067.004446/2015-29).
N o- 2.056 - Conceder pensão a ROMULO ALVES DE SANTANA,
filho menor de Maria Helena Alves de Santana, Mat. SIAPE 293689, nos termos dos artigos 215 e 217, inciso IV, letra "a", da Lei
nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/06/2015,
publicada no DOU de 18/06/2015, combinados com os artigos 15 e
2º, inciso I, da Lei nº 10.887, de 18/06/2004, publicada no DOU de
21/06/2004, que dispõe sobre a aplicação da EC nº 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, no valor correspondente à totalidade
do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela
excedente a este limite, referente aos proventos do cargo efetivo de
Recepcionista, Nível de Classificação "C", Nível de Capacitação II,
Padrão de Vencimento 11, em regime de 40 horas semanais, assegurando o percentual de 14% (catorze por cento) de gratificação
adicional por tempo de serviço e demais vantagens do instituidor, a
partir de 26/04/2016, data do óbito da ex-servidora (Processo nº
23067.010523/2016-61).
o-

N 2.057 - Conceder pensão a MARIA MADALENA MARQUES
ANDRADE, na condição de viúva, nos termos dos artigos 215, 217,
inciso I, e 222, inciso VII, alínea "b", item "6", da Lei nº 8.112/90 e a
HANNA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE, na condição de filha menor de José Maria Cruz Andrade Filho, Mat. SIAPE - 2916411, nos
termos dos artigos 215, 217, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 8.112/90;
com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/06/2015, publicada no
DOU de 18/06/2015, combinados com os artigos 15 e 2º, item I, da Lei
nº 10.887, de 18/06/2004, publicada no DOU de 21/06/2004, que dispõe sobre a aplicação da EC nº 41/2003, publicada no DOU de
31/12/2003, no valor correspondente à totalidade do limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social,
acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite,
cabendo a cota de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, referente
aos proventos do cargo efetivo de Professor do Magistério Superior,
Classe 6, Nível 604, em regime de Dedicação Exclusiva, assegurando o
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de gratificação adicional
por tempo de serviço e demais vantagens e gratificações do instituidor,
a partir de 26/04/2016, data do óbito do ex-servidor (Processo nº
23067.009955/2016-29 e Processo nº 23067.010010/2016-50).
N o- 2.058 - Conceder pensão a LILIAN NEGREIROS LEAL, na condição de companheira, nos termos dos artigos 215, 217, inciso III, e
222, inciso VII, alínea "b", item "6", da Lei nº 8.112/90, a ANA ROMELIA DA COSTA VIEIRA, na condição de ex-esposa com percepção de pensão alimentícia, nos termos dos artigos 215, 217, inciso II, da
Lei nº 8.112/90 e a JOANA NEGREIROS MONTEIRO VIEIRA, na
condição de filha menor de Pedro Paulo Monteiro Vieira, Mat. SIAPE
- 291826, nos termos dos artigos 215, 217, inciso IV, alínea "a" da Lei
nº 8.112/90; com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/06/2015,
publicada no DOU de 18/06/2015, combinados com os artigos 15 e 2º,
item I, da Lei nº 10.887, de 18/06/2004, publicada no DOU de
21/06/2004, que dispõe sobre a aplicação da EC nº 41/2003, publicada
no DOU de 31/12/2003, no valor correspondente à totalidade do limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, cabendo a cota de 33,33% (trinta e três vírgula
trinta e três por cento) para cada uma, referente aos proventos do cargo
efetivo de Professor do Magistério Superior, Classe 6, Nível 604, em
regime de Dedicação Exclusiva, assegurando o percentual de 22% (vinte e dois por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço e
demais vantagens e gratificações do instituidor, a partir de 05/04/2016,
data do óbito do ex-servidor (Processos nº 23067.009202/2016-13,
23067.008099/2016-94 e 23067.011312/2016-45).
SERAFIM FIRMO DE SOUZA FERRAZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIAS DE 31 DE MAIO DE 2016
O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:
N o- 1.239 - Conceder aposentadoria voluntária a ARLENE DOS SANTOS VIEIRA, SIAPE 297524, Assistente em Administração, D-IV,
Padrão de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos de 14% (quatorze por cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.007644/2016-15).

o-

N 1.241 - Conceder aposentadoria voluntária a DULCIMAR BARBIERI SANTOS, SIAPE 297370, Auxiliar de Enfermagem, C-IV,
Padrão de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos de 15% (quinze por cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.006885/2016-47).
N o- 1.242 - Conceder aposentadoria voluntária a LILIANE BATISTA
DE DEUS, SIAPE 297958, Administrador, E-IV, Padrão de Vencimento 12, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/05, com proventos integrais, acrescidos de 07% (sete por cento) de
adicional por tempo de serviço e da VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada de 2/5 (dois quintos) de CD-04 de acordo
com a Lei 8.911/94.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.005997/2016-81).
N o- 1.243 - Conceder aposentadoria voluntária a MARIA APARECIDA BERNARDO BIANCHINI, SIAPE 297748, Auxiliar em Administração, C-II, Padrão de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos
de 11% (onze por cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.007838/2016-11).
N o- 1.247 - Conceder aposentadoria voluntária a ADALIR SILVA
LEITE, SIAPE 295942, Assistente em Administração, D-IV, Padrão
de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/05, com proventos integrais, acrescidos de 17% (dezessete por
cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. (Processo nº 23068.007083/2016-54).
N o- 1.248 - Conceder aposentadoria voluntária a AILTON ROSA
NOGUEIRA, SIAPE 296039, Técnico em Contabilidade, D-II, Padrão de Vencimento 16, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, com proventos integrais, acrescidos de 17% (dezessete por cento) de adicional por tempo de serviço.
II - Cessar os efeitos dos atos vinculados ao exercício do
cargo. 9 Processo nº 23068.008150/2016-58).
REINALDO CENTODUCATTE

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PORTARIA N o- 56.332, DE 25 DE MAIO DE 2016
O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando o
constante no Processo nº 23069.072528/2016-67; resolve:
Art. 1º - Dispensar CECILIA TOLEDO HERNANDEZ, Professor do Magistério Superior, matrícula SIAPE nº 1642555, pertencente ao Quadro Permanente desta Universidade, da função de
Coordenadora pro tempore do Curso de Graduação em Engenharia de
Produção, modalidade a Distância - EAD, da Escola de Engenharia
Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, designada pela Portaria nº.
55.025 de 24/11/2015, publicada no D.O.U. de 27/11/2015. FCC.
SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
o-

PORTARIAS DE 31 DE MAIO DE 2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, resolve:
N o- 593 - Art. 1º DESIGNAR, interinamente como substituto do
servidor ANDERSON IVAN NAVA, SIAPE 1792663, ocupante do
cargo de Superintendente de Gestão Patrimonial, código CD-3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos e Funções Gratificadas
desta Universidade, no período de 01/06/2016 a 05/08/2016, o servidor CARLOS ALBERTO MADALOSSO DE SOUZA, SIAPE
1945816, em virtude da substituta oficial, designada pela Portaria nº
889/GR/UFFS/2013, de 08 de julho de 2013, publicada no DOU
subsequente, estar em férias e licença para capacitação no mesmo
período do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
N o- 595 - Art. 1º DESIGNAR, como substituto do servidor EDIVANDRO LUIZ TECCHIO, SIAPE 1822328, ocupante do cargo de
Superintendente de Administração de Pessoal, código CD-3, integrante do Quadro Distributivo de Cargos e Funções Gratificadas desta
Universidade, a servidora LILIAN ROHRBECK, SIAPE 1923678,
para que assuma as respectivas funções nos afastamentos ou impedimentos legais e regulamentares do titular.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1246/GR/UFFS/2015, de
06 de novembro de 2015, publicada no DOU subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JAIME GIOLO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIA N o- 2.649, DE 12 DE MAIO DE 2016
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o art.56 do Regimento Geral, na competência delegada pela Portaria nº 404 , publicada no D.O.U. de
24/04/2009, considerando o art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001 e em cumprimento ao disposto no art. 93 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
Revogar, a contar de 10/02/2016, os termos da Portaria nº
3.117, publicada no D.O.U. de 26/05/2015, que autorizou a cessão
para a EBSERH/Hospital das Clínicas/UFG do servidor Helder Rocha
Da Silva Araújo, Matrícula nº 2296557/SIAPE, Médico/Área, lotado
no Hospital das Clínicas, em virtude da exoneração do cargo designado para a cessão. (do Processo nº 23070.008735/2015-48)
MANOEL RODRIGUES CHAVES
PORTARIAS DE 13 DE MAIO DE 2016
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- 2.655 - Rescindir, a pedido, o contrato de Sylvana Castro Sacchetim, Matrícula nº 2145858/SIAPE, Professor Substituto, lotada no
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, tornando a medida
efetiva a contar de 19/04/2016. (Processo nº 23070.006092/2016-89)
N o- 2.661 - Designar José Vitorino Vieira, CPF nº 129.998.651-04,
Matrícula nº 0300516/SIAPE, Assistente de Administração, para
exercer a função de Coordenador de Expedição e Registro de Diplomas do Centro de Gestão Acadêmica, FG-4, ficando dispensado da
FG-1 que atualmente ocupa, com efeito financeiro a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, nos termos do art. 15,
§4º da Lei nº 8.112/90, incluído pela Lei nº 9.527/97. (do Processo nº
23070.000018/2016-59 e Memorando nº 027/CGA, de 27/04/2016)

PORTARIA N 56.333, DE 25 DE MAIO DE 2016
O REITOR da Universidade Federal Fluminense, no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; Considerando, o
que dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 38 do Estatuto; considerando as prescrições contidas no Artigo 42 e 43 e seus parágrafos
2º e 3º do Regimento Geral da Universidade; considerando o que
prescreve o Regulamento Geral das Consultas Eleitorais - RGCE,
aprovado pela Resolução nº 104 de 3 de dezembro de 1997, do
Conselho Universitário; considerando o resultado da consulta à comunidade universitária, com o objetivo de identificar as preferências
com respeito à escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso
de Graduação em Engenharia de Produção, modalidade a Distância EAD, da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda; e considerando o que consta do Processo nº
23069.072528/2016-67. resolve:
Art. 1º - Designar CECILIA TOLEDO HERNANDEZ, Professor do Magistério Superior, matrícula SIAPE nº. 1642555, do Quadro Permanente da Universidade, para exercer, com mandato de 04
(quatro) anos, a função de Coordenadora do Curso de Graduação em
Engenharia de Produção, modalidade a Distância - EAD, da Escola
de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.
Art. 2º - Esta designação corresponde a Função Comissionada de Coordenação de Curso - código FCC, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.
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SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO

N o- 2.662 - Designar Gisele Lúcio Da Costa Petrillo, CPF nº
149.525.338-40, Matrícula nº 1675517/SIAPE, Assistente de Administração, para exercer a função de Coordenadora de Registro e Controle Acadêmico - Ensino a Distância do Centro de Gestão Acadêmica, FG-1, ficando dispensada da FG-4 que atualmente ocupa,
com efeito financeiro a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, nos termos do art.15, §4º da Lei nº 8.112/90,
incluído pela Lei nº 9.527/97. (Processo nº 23070.000018/2016-59)
N o- 2.663 - Designar Francisca Das Chagas Belo Machado, CPF nº
194.878.781-49, Matrícula nº 0301745/SIAPE, Assistente de Administração, para exercer a função de Coordenadora de Arquivo Acadêmico do Centro de Gestão Acadêmica, FG-4, ficando dispensada da
FG-1 que atualmente ocupa, com efeito financeiro a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, nos termos do art. 15,
§4º da Lei nº 8.112/90, incluído pela Lei nº 9.527/97. (Processo nº
23070.000018/2016-59 e Memorando nº 027/CGA)
N o- 2.664 - Designar Paulo Eduardo De Oliveira Neto, CPF nº
998.663.741-49, Matrícula nº 1850658/SIAPE, Auxiliar em Assuntos
Educacionais, para exercer a função de Coordenador de Protocolo
Acadêmico do Centro de Gestão Acadêmica, FG-1, ficando dispensado da FG-4 que atualmente ocupa, com efeito financeiro a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, nos termos do art.
15, §4º da Lei nº8.112/90, incluído pela Lei nº 9.527/97. (Processo nº
23070.000018/2016-59 e Memorando nº 027/CGA)
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