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PORTARIAS DE 10 DE MAIO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO, DA UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas atri-
buições, na forma do que dispõem os artigos 24 e 26 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 a
Portaria/Reitoria no- 657, de 5 de julho de 2012 - DOU de 9 de julho
de 2012, resolve:

No- 512 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, JOSÉ DE ÁVILA
JÚNIOR aprovado em 2o- lugar no concurso público para provimento
da carreira do Magistério Superior, na área de Projetos Mecânicos -
subárea: Mecânica dos Sólidos - CPD 028/2013, Edital publicado em
21.02.2013, homologado em 26.04.2013, para o cargo de Auxiliar,
nível I, em regime de dedicação exclusiva, com Retribuição de Ti-
tulação de Mestrado, código de vaga: 0923144, em vaga oriunda da
Portaria/MEC no- 1.181, de 19 de setembro de 2012, publicada no
Diário Oficial da União em 20.09.2012. Artigos 9o- , 10, 13 e 20, com
seus incisos e parágrafos aplicáveis à espécie da Lei no- 8.112, de
11.12.1990, com as alterações da Lei no- 9.527, de 10.12.1997 e Lei no-

12.772 de 28.12.2012 e o que consta no processo no-

23122000279/2013-74.
Art. 2o- Estabelecer que em 30 (trinta) dias contados da pu-

blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, o nomeado deverá
tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos 15
(quinze) dias subsequentes, entrar em exercício no Departamento de
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João del-Rei.

No- 513 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, BOUTROS SARROUH
aprovado em 1o- lugar no concurso público para provimento da car-
reira do Magistério Superior, na área de Engenharia de Bioprocessos,
subárea: Engenharia de Processos - CPD 012/2013, Edital publicado
em 25.01.2013, homologado em 03.05.2013, para o cargo de Auxiliar
nível I, em regime de dedicação exclusiva, com Retribuição de Ti-
tulação de Doutorado, código de vaga: 0923152, em vaga oriunda da
Portaria/MEC no- 1.181, de 19 de setembro de 2012, publicada no
Diário Oficial da União em 20.09.2012. Artigos 9o- , 10, 13 e 20, com
seus incisos e parágrafos aplicáveis à espécie da Lei no- 8.112, de
11.12.1990, com as alterações da Lei no- 9.527, de 10.12.1997 e Lei no-

12.772 de 28.12.2012 e o que consta no processo no-

23122003942/2012-19.
Art. 2o- Estabelecer que em 30 (trinta) dias contados da pu-

blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, o nomeado deverá
tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos 15
(quinze) dias subsequentes, entrar em exercício no Departamento de
Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos da Univer-
sidade Federal de São João del-Rei.

No- 514 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, ALAN ROBERT RE-
SENDE DE FREITAS aprovado em 1o- lugar no concurso público
para provimento da carreira do Magistério Superior, na área de Lin-
guagens, Algoritmos e Estruturas de Dados - CPD 015/2013, Edital
publicado em 25.01.2013, homologado em 03.05.2013, para o cargo
de Auxiliar nível I, em regime de dedicação exclusiva, com Re-
tribuição de Titulação de Mestrado, código de vaga: 0923231, em
vaga oriunda da Portaria/MEC no- 1.181, de 19 de setembro de 2012,
publicada no Diário Oficial da União em 20.09.2012. Os artigos 9o- ,
10, 13 e 20, com seus incisos e parágrafos aplicáveis à espécie da Lei
no- 8.112, de 11.12.1990, com as alterações da Lei no- 9.527, de
10.12.1997 e Lei no- 12.772 de 28.12.2012 e o que consta no processo
no- 23122000093/2013-10.

Art. 2o- Estabelecer que em 30 (trinta) dias contados da pu-
blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, o nomeado deverá
tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos 15
(quinze) dias subsequentes, entrar em exercício no Departamento de
Ciências da Computação da Universidade Federal de São João del-
Rei.

No- 515 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, ERIC MARSALHA
GARCIA aprovado em 1o- lugar no concurso público para provimento
da carreira do Magistério Superior, na área de Química, subárea:
Química Geral, Química Analítica e Química Ambiental - CPD
024/2013, Edital publicado em 19.02.2013, homologado em
03.05.2013, para o cargo de Auxiliar, nível I, em regime de dedicação
exclusiva, com Retribuição de Titulação de Doutorado, código de
vaga: 0923188, em vaga oriunda da Portaria/MEC no- 1.181, de 19 de
setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em
20.09.2012. Os artigos 9o- , 10, 13 e 20, com seus incisos e parágrafos
aplicáveis à espécie da Lei no- 8.112, de 11.12.1990, com as alterações
da Lei no- 9.527, de 10.12.1997 e Lei no- 12.772 de 28.12.2012
e o que consta no processo no- 23122000392/2013-56,

Art. 2o- Estabelecer que em 30 (trinta) dias contados da pu-
blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, o nomeado deverá
tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos 15
(quinze) dias subsequentes, entrar em exercício no Campus Sete La-
goas da Universidade Federal de São João del-Rei.

No- 516 - Art. 1o- Nomear em caráter efetivo, DIEGO ANTÔNIO
FRANÇA DE FREITAS aprovado em 1o- lugar no concurso público
para provimento da carreira do Magistério Superior, na área de Con-
servação do Solo e da Água - CPD 017/2013, Edital publicado em
25.01.2013, homologado em 03.05.2013, para o cargo de Auxiliar,
nível I, em regime de dedicação exclusiva, com Retribuição de Ti-
tulação de Mestrado, código de vaga: 0923186, em vaga oriunda da
Portaria/MEC no- 1.181, de 19 de setembro de 2012, publicada no
Diário Oficial da União em 20.09.2012. Os artigos 9o- , 10, 13 e 20,
com seus incisos e parágrafos aplicáveis à espécie da Lei no- 8.112, de
11.12.1990, com as alterações da Lei no- 9.527, de 10.12.1997 e Lei no-

12.772 de 28.12.2012 e o que consta no processo no-

23122000219/2013-56.

Art. 2o- Estabelecer que em 30 (trinta) dias contados da pu-
blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, o nomeado deverá
tomar posse do cargo, na forma e sob as penas da Lei, e, nos 15
(quinze) dias subsequentes, entrar em exercício no Campus Sete La-
goas da Universidade Federal de São João del-Rei.

No- 519 - Art. 1o- Autorizar o afastamento em tempo integral do
professor JAIRO FARIA MENDES, lotado no Departamento de Le-
tras, Artes e Cultura, da Universidade Federal de São João del-Rei -
UFSJ, para cursar pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em

Portugal, no período de 15.05.2013 a 14.05.2014, com ônus limitado
para a UFSJ. O que consta no processo no- 23122000941/2013-92 e a
Lei no- 12.772 de 28 de dezembro de 2012.

SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA
CERQUEIRA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE

PORTARIAS DE 9 DE MAIO DE 2013

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e,considerando o disposto na
portaria no- 188 de 08/03/95 do Ministério de Estado da Educação e
do Desporto e no Decreto no- 1.387 de 07/02/95,considerando o que
consta no processo no- 23113.008382/13-71, resolve:

No- 1.660 - Art. 1o- - Autorizar o afastamento do país, com ônus
limitado, do servidor JOSÉ JOATAN RODRIGUES JUNIOR, Pro-
fessor Associado 01, matrícula SIAPE no- 1373167, lotado no De-
partamento de Física do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, para
apresentação de trabalhos intitulados: "Synthesis and characterization
of optical microcavities ceramic", "Comparative study of structural
and optical properties of ZnO prepared by three different! aqueous
solutions methods" e "Fast photodegradation induced by dimerization
of dyes molecules in aqueous solution", no XVII Congreso Pana-
mericano de Reumatologia - Panlar e para missão de trabalho, pelo
período de 14/07/2013 a 28/07/2013, nas cidades de Lisboa e Porto,
Portugal.

Art. 2o- - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser publicada no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e,considerando o disposto na
portaria no- 188 de 08/03/95 do Ministério de Estado da Educação e
do Desporto e no Decreto no- 1.387 de 07/02/95,considerando o que
consta no processo no- 23113.008963/13-11, resolve:

No- 1.661 - Art. 1o- - Autorizar o afastamento do país, com ônus
limitado, da servidora DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA,
Professora Associada 02, matrícula SIAPE no- 1296993, lotada no
Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia,
para apresentação de trabalhos intitulados: "Three New Renal Si-
mulators for use in Medicine Nuclear (ABS ID: 1639)" e "The Cur-
rent Situation of Cervical Brachytherapy in Brazil (ABS ID: 1642)",
pelo período de 02/06/2013 a 07/06/2013, na INPC 2013 International
Nuclear Physics Conference, na cidade de Florença, Itália.

Art. 2o- - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser publicada no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e,considerando o disposto na
portaria no- 188 de 08/03/95 do Ministério de Estado da Educação e
do Desporto e no Decreto no- 1.387 de 07/02/95,considerando o que
consta no processo no- 23113.008964/13-57, resolve:

No- 1.662 - Art. 1o- - Autorizar o afastamento do país, com ônus
limitado, do servidor CARLOS DINGES MARQUES DE SÁ, Pro-
fessor Auxiliar 01, lotado no Núcleo de Geologia do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, para missão de trabalho, pelo período
de 04/05/2013 a 02/06/2013, no Centro de Geologia da Universidade
do Porto/Laboratório Nacional de Energia e Geologia, na cidade do
Porto, Portugal.

Art. 2o- - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser publicada no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e,considerando o disposto na
portaria no- 188 de 08/03/95 do Ministério de Estado da Educação e
do Desporto e no Decreto no- 1.387 de 07/02/95,considerando o que
consta no processo no- 23113.008929/13-38, resolve:

No- 1.663 - Art. 1o- - Autorizar o afastamento do país, com ônus
limitado, da servidora ADRIANE MACHADO, Professora Auxiliar
01, matrícula SIAPE no- 2019392, lotada no Núcleo de Geologia do
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, para missão de trabalho,
pelo período de 10/05/2013 a 26/05/2013, no Centro de Geofísica da
Universidade de Coimbra, na cidade de Coimbra, Portugal.

Art. 2o- - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser publicada no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e,considerando o disposto na
portaria no- 188 de 08/03/95 do Ministério de Estado da Educação e
do Desporto e no Decreto no- 1.387 de 07/02/95,considerando o que
consta no processo no- 23113.003529/13-36, resolve:

No- 1.664 - Art. 1o- - Autorizar o afastamento do país, com ônus
limitado, do servidor INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA, Professor
Adjunto 04, matrícula SIAPE no- 4178490, lotado no Departamento de
Engenharia Agronômica do Centro de Ciências Biológicas e da Saú-
de, para cursar pós-doutorado em Recursos Hídricos, pelo período de
01/09/2013 a 31/08/2014, no Instituto de Agricultura Sostenible del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), na ci-
dade de Córdoba, Espanha.

Art. 2o- - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser publicada no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e considerando, o disposto nos
artigos 9o- , inciso I, e 10 da Lei 8.112 de 11.12.90; o disposto no
Decreto no- 7.485 da Presidência da República, de 18/05/2011, na
Portaria Interministerial MEC/MPOG no- 24, de 05/02/2013, publicada
no D.O.U. de 06/02/2013, e na Portaria no- 1.181 do Ministério da
Educação, de 19/09/2012, publicada no D.O.U. de 20/09/2012; o
disposto na Lei no- 12.772, de 28/12/2012, e na Nota Técnica Conjunta
no- 01/2013- SESu/SETEC/SAA/MEC, de 25/01/2013; o que consta
no Processo no- 23113.018050/2012-42/Departamento de Comunica-
ção Social/Centro de Educação e Ciências Humanas; resolve:

No- 1.665 - Art. 1o- - Nomear, em caráter efetivo, ALICE ANGELA
THOMAZ, para exercer o Cargo de Professor Auxiliar, nível 1, em
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, em virtude de habilitação
em Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital no-

031/2012, publicado no D.O.U. de 01/11/2012, seção 3, homologado
através da Portaria no- 760, de 13/03/2013, publicada no D.O.U. de
18/03/2013, seção 1, página 38, código de vaga no- 0922741.

Art. 2o- - De acordo com o Edital de abertura do Concurso,
subitem 18.7, os candidatos terão até 20 (vinte) dias após a data da
publicação desta Portaria de nomeação no Diário Oficial da União,
para apresentar à Gerência de Recursos Humanos, certificado exigido
como requisito de titulação para o cargo, para fins de análise de
preenchimento dos requisitos exigidos no Edital.

Art. 3o- - O servidor será lotado no Departamento de Co-
municação Social/CECH e terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar
posse, contados a partir da publicação desta Portaria no Diário Oficial
da União.

Art. 4o- - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI-
PE, no uso de suas atribuições legais e considerando: o disposto 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, pu-
blicado no D.O.U. em 20/07/2010, na Portaria Interministerial no- 047
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação,
de 28/02/2013, publicada no D.O.U. de 01/03/2013 e na Portaria no-

1.620 do Ministério da Educação, de 18/11/2011, publicada no D.O.U
de 21/11/2011, o que consta no Processo de no- 2 3 11 3 . 0 2 1 2 9 6 / 11 - 2 0 ;
resolve:

No- 1.666 - Art.1o- - Nomear, em caráter efetivo, os candidatos re-
lacionados no anexo desta Portaria, habilitados 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.

Art. 2o- - Os servidores terão um prazo de 30 dias para tomar
posse, contados a partir da publicação desta Portaria no Diário Oficial
da União, e serão lotados nos respectivos Campi, de acordo com o
anexo desta portaria.

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

ANEXO I

CLASSE "E" - AMPLA CONCORRÊNCIA
Cargo: 1415 - Odontólogo / Campus de Lagarto

Classificação Nome Código de vaga
2° BARBARA SUELY SANTOS ALVES 334436

CLASSE "D" - AMPLA CONCORRÊNCIA
Cargo: 2119 - Assistente em Administração / Campus de São

Cristóvão

Classificação Nome Código de vaga
10 o- BRUNO DA SILVA ALMEIDA 334531

ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS

ATOS DE 10 DE MAIO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TOCANTINS, designado pelo Decreto de 04 de junho de 2012,
publicado no DOU No- 108, de 05 de junho de 2012, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

No- 237 - Art.1o- - AUTORIZAR a prorrogação do contrato da senhora
JOSIANE MOREIRA DIAS, como professora substituta, lotada na
Coordenação do Curso de Pedagogia, no Campus de Tocantinópolis,
no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com efeito
retroativo a 07/05/2013 até 15/10/2013 (Processo:
23101.000067/2013-34).
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