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Nº 63, sexta-feira, 31 de março de 2017
Vencimentos 14 do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, publicada no Diário
Oficial da União de 06 de julho de 2005. (Processo nº
23102.000032/2017-19)
Nº 335 - Conceder aposentadoria voluntária a Jussara Peixoto Jasku
Bastos, matricula SIAPE nº 398306, ocupante do cargo de Farmacêutico, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação II , Padrão de
Vencimentos 16 do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, publicada no Diário
Oficial da União de 06 de julho de 2005. (Processo nº
23102.000592/2017-73)
Nº 336 - Conceder aposentadoria voluntária com proventos proporcionais a Maria da Glória de Sá Cerqueira, matrícula SIAPE n°
1094243, ocupante do cargo de Costureiro, Nível de Classificação B,
Nível de Capacitação IV , Padrão de Vencimentos 13, do Quadro de
Pessoal da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a
contar de 15 de agosto de 2014, com fundamento no artigo 40, §1º,
inciso III, alínea "b" da Constituição Federal de 1988, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo os proventos
calculados com base no art. 1º da Lei nº 10.887/2004. (Processo nº
23102.000034/2017-16)
Nº 337 - Conceder aposentadoria voluntária a Maria das Graças dos
Santos, matricula SIAPE nº 397465, ocupante do cargo de Auxiliar de
Enfermagem, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV ,
Padrão de Vencimentos 16 do Quadro de Pessoal da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, publicada no
Diário Oficial da União de 06 de julho de 2005. (Processo nº
23102.000035/2017-52)
N 338 - Conceder aposentadoria voluntária a Rosa Maria Sodré,
matricula SIAPE nº 398496, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV , Padrão de Vencimentos 16 do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, publicada no
Diário Oficial da União de 06 de julho de 2005. (Processo nº
23102.000037/2017-41)
CARLOS ANTONIO GUILHON LOPES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 28 DE MARÇO DE 2017
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral, resolve:
N o- 1.728 - Prorrogar, até 31/12/2017, conforme disposto no art. 4º, da
Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pela Lei nº 10.667,
de 14/05/2003, a vigência do contrato de Agustin Ávila Romero,
Matrícula nº 2308030/SIAPE, Professor Visitante, lotado no Instituto
de Estudos Sócio-Ambientais. (Processo nº 23070.011653/2015-81)
O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação Normativa nº 05/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/2009, resolve:
o-

N 1.729 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Willians Santos, 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. 2º, da ON nº 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 nº 23070.016802/2016-89)
N o- 1.732 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Priscilla Cardoso Lazari, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Adjunto A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Odontologia, Área/Disciplina: Prótese Dentária I e II, Estágio em
Clínica Integrada, Práticas Integradas em Reabilitação Bucal I e II,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº
23070.016950/2016-01)
o-

N 1.735 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Andre Marquez Cunha, como Professor
Substituto, em regime de 20 (vinte) 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Medicina, Área/Disciplina: Ginecologia e Obstetrícia, sendo a vigência do contrato a
partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2017. (Processo nº 23070.016779/2016-22)

N o- 1.736 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Sharmaine Pereira Caixeta, 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. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Informação e Comunicação, Área/Disciplina: Comunicação, Design e Tecnologia, sendo a vigência do contrato a partir da publicação
deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº
23070.000515/2017-38)
N o- 1.739 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Mauricia Brandão Da Silva, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Adjunto A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de
Veterinária e Zootecnia, Área/Disciplina: Bovinocultura de Corte,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº
23070.000495/2017-03)
N o- 1.741 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Renata Silva Lopes, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na UAE Enfermagem da Regional
Catalão, Área/Disciplina: Enfermagem, sendo a vigência do contrato
a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2017. (Processo nº 23070.000496/2017-40)
N o- 1.743 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Maíra Ribeiro Gomes De Lima, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE Enfermagem da
Regional Catalão, Área/Disciplina: Enfermagem, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000496/2017-40)
N o- 1.760 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Marcos Paulino Roriz Junior, 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. 2º, da ON nº 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 nº 23070.016802/2016-89)
N o- 1.761 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Flavia Gonçalves Fernandes, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na UAE Biotecnologia da Regional
Catalão, 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 nº 23070.000493/2017-14)
N o- 1.763 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Alisson Meza De Souza, 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. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de
Química, Área/Disciplina: Química Orgânica, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000281/2017-29)
N o- 1.764 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Fernanda Costa Nunes, como Professor
Substituto, em regime de 20 (vinte) 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Instituto de Patologia Tropical e
Saúde Pública, Área/Disciplina: Saúde Coletiva, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000164/2017-65)
N o- 1.765 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Mariane De Souza Benjamin Rocha,
como Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00022017033100037

ISSN 1677-7050

37

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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de Patologia
Tropical e Saúde Pública, Área/Disciplina: Saúde Coletiva, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000164/2017-65)
N o- 1.766 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Layara De Paula Sousa Santos, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de Engenharia
Civil e Ambiental, Área/Disciplina: Hidráulica e Saneamento/Fenômenos de Transporte, Mecânica do Fluidos, Hidráulica, Hidrologia e
Ciências Ambientais, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2017. (Processo nº 23070.011830/2016-02)
N o- 1.767 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Pétra Pereira De Sousa, como Professor
Substituto, em regime de 20 (vinte) 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços no Instituto de Patologia Tropical e
Saúde Pública, Área/Disciplina: Dermatologia, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000163/2017-11)
N o- 1.768 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Gabriel Caymmi Vilela Ferreira, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de Agronomia,
Área/Disciplina: Desenvolvimento Rural/Sociologia Rural e Políticas
de Desenvolvimento, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000484/2017-15)
N o- 1.769 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Bruno Quirino Peixoto, 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. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de Música e
Artes Cênicas, Área/Disciplina: Pedagogia do Teatro e Teorias do
Espetáculo, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº
23070.000282/2017-73)
N o- 1.770 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Renata Alessandra Weber, 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. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de
Música e Artes Cênicas, Área/Disciplina: Pedagogia do Teatro e Teorias do Espetáculo, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº 23070.000282/2017-73)
N o- 1.771 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, ANALICE MARIA CALAÇA, 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. 2º, da ON nº
5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na
UAE Ciências Biológicas da Regional Jataí, Área/Disciplina: Ciências Biológicas/Zoologia (Ênfase em Vertebrados) e Ecologia, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2017. (Processo nº 23070.011316/2016-09)
N o- 1.772 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Débora Paula Borges De Oliveira Cechin, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe
de Professor Auxilicar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE
Engenharia da Regional Catalão, Área/Disciplina: Engenharia de Produção, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato
no Diário Oficial da União, até 31/12/2017. (Processo nº
23070.016963/2016-72)
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