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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI

PORTARIAS DE 4 DE OUTUBRO DE 2013

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que
dispõe o art. 24 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria
MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro
de 2003, combinado com o Decreto de 4 de junho de 2012 - DOU de
5 de junho de 2012, resolve:

No- 1.016 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, KAREN CIPRIANO
DA SILVA, aprovada em 2o- lugar no concurso público para a carreira
de Cargos Técnico Administrativos em Educação, Edital 01/2013,
homologado em 24 de setembro de 2013, para o cargo de Técnico de
Laboratório/Área: Química, Código SIAPE 701244, Classe D, Padrão
101, código de vaga 0869184, em vaga oriunda da exoneração da
servidora Marianna Nascimento Manhani, publicada no Diário Oficial
da União de 16 de setembro de 2013.

Art. 2o- Estabelecer que, em 30 (trinta) dias contados da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, a nomeada
deverá tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos
15 (quinze) dias subsequentes, entrar em exercício na Pró-Reitoria de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no Campus Centro Oeste
Dona Lindu. (Processo no- 23122002145/2013-92)

No- 1.018 - Art. 1o- Exonerar, a pedido e a partir de 1o- de outubro de
2013, o professor ADRIANO SILVA VALE CARDOSO do cargo de
Coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos, FCC, da Pró-
reitoria de Ensino de Graduação, da Universidade Federal de São
João del-Rei - UFSJ.

Art. 2o- Nomear pro tempore o professor MÁRIO CUPER-
TINO DA SILVA JÚNIOR para o cargo de Coordenador do Curso de
Engenharia Mecatrônica, FCC, da Pró-reitoria de Ensino de Gra-
duação, da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, a fim
de conduzir o processo eleitoral do referido curso.

No- 1.019 - Art. 1o- Nomear o professor IVAN CARLOS DOS SAN-
TOS para o cargo de Chefe do Departamento de Engenharia de
Biossistemas, FG-1, da Pró-reitoria de Ensino de Graduação, da Uni-
versidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, para um mandato de
dois anos a partir da publicação no Diário Oficial da União.

VALÉRIA HELOISA KEMP

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

PORTARIA No- 3.376, DE 3 DE OUTUBRO DE 2013

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e considerando: o dis-
posto nos artigos 9o- , inciso I, e 10 da Lei 8.112 de 11/12/90, o
disposto no Decreto no- 7.232 da Presidência da República, de
19/07/2010, publicado no D.O.U. em 20/07/2010, na Portaria In-
terministerial no- 182 dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Educação, de 20/05/2013, publicada no D.O.U. de
21/05/2013, o que consta no Processo de no- 2 3 11 3 . 0 2 1 2 9 6 / 11 - 2 0 ;
resolve:

Art. 1o- - Nomear, em caráter efetivo, DANIEL DIAS SAN-
TA ROSA, para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação,
classe "E", em regime de trabalho de 40 horas semanais, aprovado na
5ª colocação do referido cargo, no Concurso Público para Técnico-
Administrativo da UFS, objeto do Edital no- 023/2012, publicado no
D.O.U. de 25/06/2012 e homologado através da Portaria no- 3.525, de
19/12/2012, publicada no D.O.U. de 20/12/2012, seção 1, páginas 74
a 77, com código de vaga no- 900351.

Art. 2o- - O servidor será lotado no Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho e terá o prazo de 30 dias para tomar posse,
contados a partir da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União.

Art.3 o- - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

ANDRÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO DE SOUZA
Em exercício

No- 394 - Art. 1o- - Nomear ADRIANA KAZUE TAKAKO - que
obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0002 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Ciências Naturais (Biologia), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919081, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 395 Art. 1o- - Nomear BERENICE VAHL VANIEL - que obteve a
1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0003 no Concurso Público objeto
do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho de 2013, e
tendo o resultado final homologado através do edital no- 066/2013,
publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o cargo de
Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de De-
dicação Exclusiva, no curso de Ciências Naturais (Física), com lo-
tação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919020, do Quadro
de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do To-
cantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181, pu-
blicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 396- Art. 1o- - Nomear SHIRLEI NABARRETE DEZIDERIO -
que obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0004 no Concurso
Público objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de
junho de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital
no- 066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Ciências Naturais (Física), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919083, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 397 - Art. 1o- - Nomear DANIEL AUGUSTO BARRA DE OLI-
VEIRA - que obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0007 no
Concurso Público objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU
de 13 de junho de 2013, e tendo o resultado final homologado através
do edital no- 066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013
- para o cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva, no curso de Ciências Naturais (Quí-
mica), com lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no-

919082, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade
Federal do Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no-

1.181, publicada no DOU de 20/09/2012.
Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-

cação.

No- 398 - Art. 1o- - Nomear IVONETE TELLES MEDEIROS PLA-
CIDO - que obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0008 no
Concurso Público objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU
de 13 de junho de 2013, e tendo o resultado final homologado através
do edital no- 066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013
- para o cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva, no curso de Gestão de Coope-
rativas, com lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no-

316802, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade
Federal do Tocantins. Código de vaga decorrente da contrapartida da
redistribuição da servidora Neimar Sousa Pinto Pereira, DOU de 04
de abril de 2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 399 - Art. 1o- - Nomear PAOLA SILVA - que obteve a 1ª co-
locação na vaga 2013.1/PMS/0011 no Concurso Público objeto do
Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho de 2013, e
tendo o resultado final homologado através do edital no- 066/2013,
publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o cargo de
Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de De-
dicação Exclusiva, no curso de Gestão e Negócios (Logística), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 918942, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 400- Art. 1o- - Nomear JOSÉ FRANCISCO MENDANHA - que
obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0012 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
20 horas semanais, no curso de Gestão e Negócios (Logística), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919078, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 401 - Art. 1o- - Nomear RICARDO LANZARINI GOMES SILVA
- que obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0014 no Concurso
Público objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de
junho de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital
no- 066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Gestão e Negócios (Turismo), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 918944, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 402 - Art. 1o- - Nomear SINTHYA PINHEIRO COSTA - que
obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0015 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Gestão e Negócios (Turismo), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919080, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 403 - Art. 1o- - Nomear EDILENE ADELINO PEQUENO - que
obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0016 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Gestão e Negócios (Turismo), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 918946, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 404 - Art. 1o- - Nomear REGIANE CALDEIRA DA SILVA - que
obteve a 2ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0016 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Gestão e Negócios (Turismo), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 918947, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 405 - Art. 1o- - Nomear BRUNO GONÇALVES CARNEIRO - que
obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0017 no Concurso Pú-
blico objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho
de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital no-

066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Letras, com lotação na cidade de
Araguaína, código de vaga no- 919090, do Quadro de Pessoal Per-
manente da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Código de
Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181, publicada no DOU de
20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 406 - Art. 1o- - Nomear RENATA ALVES DA SILVA - que obteve
a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0020 no Concurso Público objeto
do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho de 2013, e
tendo o resultado final homologado através do edital no- 066/2013,
publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o cargo de
Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de De-
dicação Exclusiva, no curso de Matemática, com lotação na cidade de
Araguaína, código de vaga no- 314848, do Quadro de Pessoal Per-
manente da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Código de
vaga decorrente da vacância do cargo de professor, ocupado pelo
servidor Robson Willians Vinciguerra, DOU de 11 de outubro de
2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

No- 407 - Art. 1o- - Nomear FREUD ROMÃO - que obteve a 1ª
colocação na vaga 2013.1/PMS/0021 no Concurso Público objeto do
Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de junho de 2013, e
tendo o resultado final homologado através do edital no- 066/2013,
publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o cargo de
Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de De-
dicação Exclusiva, no curso de Matemática, com lotação na cidade de
Araguaína, código de vaga no- 895074, do Quadro de Pessoal Per-
manente da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Código de
vaga decorrente da contrapartida da redistribuição do servidor José
Ricardo e Souza Mafra, DOU de 11 de janeiro de 2013.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS

ATOS DE 3 DE OUTUBRO DE 2013

A VICE-REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TOCANTINS, NO EXERCÍCIO DA REITORIA,
designada pela portaria no- 882, de 09 de agosto de 2012, publicada no
DOU no- 155, seção 2, pág. 14, no uso de suas atribuições legais
resolve:

No- 393 - Art. 1o- - Nomear TATIANE MARINHO VIEIRA TAVARES
- que obteve a 1ª colocação na vaga 2013.1/PMS/0001 no Concurso
Público objeto do Edital no- 043/2013, publicado no DOU de 13 de
junho de 2013, e tendo o resultado final homologado através do edital
no- 066/2013, publicado no DOU de 01 de outubro de 2013 - para o
cargo de Professor do Magistério Superior, com regime de trabalho de
Dedicação Exclusiva, no curso de Ciências Naturais (Biologia), com
lotação na cidade de Araguaína, código de vaga no- 919012, do Qua-
dro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade Federal do
Tocantins. Código de Vaga liberado pela portaria MEC no- 1.181,
publicada no DOU de 20/09/2012.

Art. 2o- - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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