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próprios ou de instituições de apoio, em sintonia com as demandas internas e com as
demandas das comunidades locais e regionais, em articulação com o ensino e a extensão,
de forma a contribuir com o crescimento científico, econômico e social, e assessorar o(a)
reitor(a) no desempenho de suas competências.

III - à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura compete coordenar o processo de
formulação das políticas de extensão, fazer executar as atividades relacionadas com a
extensão, acompanhando-as e avaliando-as, e assessorar o(a) reitor(a) no desempenho de
suas competências.

IV - à Pró-Reitoria de Administração compete fazer executar as atividades de
administração geral, acompanhando-as e avaliando-as; fazer executar as atividades
orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, acompanhando-as e avaliando-as, e
assessorar o(a) reitor(a) no desempenho de suas competências.

(...)
Seção III
Das Diretorias e do Departamento vinculados ao(à) reitor(a)
Art. 20. As Diretorias e o Departamento vinculados ao(a) reitor(a), dirigidos

por diretores(as) nomeados(as) pelo(a) reitor(a), são órgãos responsáveis por planejar,
coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades nas suas áreas de atuação.

(...)
Art. 21. (...)
§ 2° A Auditoria Interna é dirigida por um(a) auditor(a), nomeado(a) pelo(a)

reitor(a), após consulta ao Conselho Superior do IFNMG e à Controladoria-Geral da
União.

(...)
Art. 23. Os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Norte de Minas Gerais são administrados por diretores(as)-gerais e diretores(as) e têm
seu funcionamento estabelecido pelo Regimento Geral.

Parágrafo único. Os(As) diretores(as)-gerais e diretores(as) dos campi
avançados são escolhidos(as) e nomeados(as) de acordo com o que determina o art. 13
da Lei nº. 11.892/2008, para um mandato de 04 (quatro) anos, contados da data da
posse e permitida uma recondução.

Art. 23-A. Para fins deste Estatuto do IFNMG, equipara-se campus avançado a
campus, exceto no que se refere ao art. 40.

(...)
Art. 23-B. O Centro de Referência em Formação e Educação a Distância é

administrado por um(a) diretor(a), nomeado(a) pelo(a) reitor(a) e tem seu funcionamento
estabelecido em Regimento próprio.

(...)
Art. 25. As ofertas educacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Norte de Minas Gerais estão organizadas por meio da formação inicial e
continuada de trabalhadores(as) da educação profissional técnica de nível médio e da
educação superior de graduação e de pós-graduação.

CAPÍTULO II
DA EXTENSÃO E CULTURA
(...)
Art. 27-A. As atividades de arte e cultura têm como objetivo formar

cidadãos(ãs) para o desenvolvimento social por meio de ações que permitam a troca de
conhecimentos que possam contribuir para a formação da comunidade escolar acadêmica
e de abrangência e para a promoção do desenvolvimento de atividades diversificadas, as
quais valorizem as habilidades, a partir da compreensão das múltiplas inteligências.

(...)
Art. 31. O corpo discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Norte de Minas Gerais é constituído por alunos(as) matriculados(as) nos
diversos cursos e programas oferecidos pela instituição.

§ 1º Os(As) alunos(as) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Norte de Minas Gerais que cumprirem integralmente o currículo dos cursos e
programas farão jus a diploma ou certificado, na forma e nas condições previstas na
organização didática.

§ 2º Os(As) alunos(as) em regime de matrícula especial somente farão jus à
declaração das disciplinas cursadas ou das competências adquiridas.

Art. 32. Os(As) alunos(as) regularmente matriculados(as) nos cursos de ensino
médio, técnico, de graduação e de pós-graduação, presenciais ou a distância, poderão
votar para as representações discentes do Conselho Superior, bem como participar dos
processos eletivos para escolha do(a) reitor(a) e dos(as) diretores(as)-gerais dos campi e
diretores(as) dos campi avançados.

(...)
Art. 33. O corpo docente é constituído pelos(as) professores(as) integrantes

do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Norte de Minas Gerais, regidos(as) pelo regime jurídico único, e demais
professores(as) admitidos na forma da lei.

(...)
Art. 34. O corpo técnico-administrativo é constituído pelos(as) servidores(as)

integrantes do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, regidos(as) pelo regime jurídico único, que
exerçam atividades de apoio técnico, administrativo e operacional.

(...)
Art. 37. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de

Minas Gerais expedirá e registrará seus diplomas em conformidade com o § 3° do art.
2° da Lei n°. 11.892/2008 e emitirá certificados a alunos(as) concluintes de cursos e
programas.

(...)
Art. 42. (...)
Parágrafo único. A convocação da sessão para os fins do caput será feita

pelo(a) reitor(a), ex officio, ou pela maioria simples dos membros do Conselho
Superior.

Art. 43. Os casos omissos neste Estatuto serão submetidos à apreciação do
Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais."

Art. 3º Aprovar a revogação dos seguintes itens do Estatuto do IFNMG no
"Capítulo III - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA", no Art. 7º:

"5. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. (Redação dada pela
Resolução Consup n° 002, de 17 de março de 2017.)"

"1. Diretoria de Gestão de Pessoas; (Redação dada pela Resolução Consup n°
16, de 19 de novembro de 2010.)"

Art. 4º Aprovar a revogação do seguinte item do Estatuto do IFNMG no
"Capítulo II - Da Reitoria", no Art. 19:

"V - à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional compete coordenar o
processo de formulação e implantação do planejamento, desenvolvimento e avaliação
institucional, fazer e executar as atividades relacionadas ao desenvolvimento institucional,
acompanhando-as e avaliando-as, e assessorar o reitor no desempenho de suas
competências."

Art. 5º Aprovar as seguintes inclusões no Estatuto do IFNMG, especificamente
no "Capítulo III", Art. 7º, que trata da Organização Administrativa:

"6. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas."
"5. Diretoria de Desenvolvimento Institucional;"
"6. Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação;"
"7. Departamento de Comunicação;"
Art. 6º Aprovar a seguinte inclusão no Estatuto do IFNMG, especificamente no

"Capítulo II - Da Seção II - Das Pró-Reitorias" no Art. 19:
"VI - à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete propor, planejar, executar,

coordenar, supervisionar, avaliar e fomentar as atividades e políticas de gestão de
pessoas, visando ao alcance das metas, da missão institucional e o assessoramento ao(à)
reitor(a) no desempenho de suas competências."

Art. 7º Esta resolução entra em vigor no dia 4 de maio de 2021.

JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 366, DE 28 DE ABRIL DE 2021

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de 17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 26/05/2021, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 02/2018, DOU de 27/12/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 1752, DOU de 12/08/2019.

FACULDADE DE DIREITO
Departamento: Direito Público
Área de Conhecimento: Direito Penal
Classe: Assistente A
Regime de Trabalho: 40 horas

DENISE VIEIRA DA SILVA

PORTARIA Nº 367, 28 DE ABRIL DE 2021

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
previstas na Portaria de Delegação de Competência nº 448, de 17/05/2011, resolve:

Prorrogar por 01 (um) ano, a partir de 26/06/2021, o prazo legal do Concurso
Público para Docente da Carreira do Magistério Superior, realizado por esta Universidade,
objeto do Edital nº 02/2018, DOU de 27/12/2018, cuja homologação foi publicada,
conforme Portaria nº 2012, DOU de 12/09/2019.

FACULDADE DE DIREITO
Departamento: Estudos Jurídicos Fundamentais Área de Conhecimento: História

do Direito Classe: Assistente A
Regime de Trabalho: 40 horas
INSTITUTO DE BIOLOGIA
Departamento: Coordenação Acadêmica
Área de Conhecimento: Sistemática de Invertebrados
Classe: Adjunto A
Regime de Trabalho: DE

DENISE VIEIRA DA SILVA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 24/ CT-UFPI, DE 26 DE ABRIL DE 2021

A DIRETORA DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo eletrônico nº
23111.000765/021-66; O Edital n.º 03/2021-CT/UFPI, publicado em 24/03/2021; as leis n.º.
9.849/99 e 10.667/03, publicadas em 27/10/99 e 15/05/03, respectivamente, e os Decretos
n.º 6.944/09 e 4.175/02, resolve:

Art. 1º Homologar o resultado final do Processo Seletivo para contratação de
Professor Substituto, 02 (duas) vagas, para o Departamento de Transportes, área de
conhecimento: Agrimensura, Topografia e Transportes, do Centro de Tecnologia - CT/UFPI,
Campus Ministro Petrônio Portella, na cidade de Teresina-Piauí, correspondente à Classe
de Professor Auxiliar, Nível I, em Regime de Tempo Integral - TI-40 (quarenta horas
semanais), habilitanda e classificanda para contratação a candidata, Elayne de Silva
Figueredo, CPF 057.399.243-67 (1º lugar) e classificandos os candidatos: Deniezio dos
Santos Gomes, CPF 032.508.273-12 (2ºlugar); Amanda Evelyn Barbosa de Aquino, CPF
054.974.723-03 (3º lugar) e Vicente de Paula Sousa Júnior, CPF 025.246.673-08 (4º
lugar).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação, conforme
disposto no Parágrafo único, do artigo 4º, do Decreto nº 10.139/2019, da Presidência da
República, justificando-se a urgência na excepcionalidade operacional da atividade
administrativa no contexto de calamidade pública, decorrente da pandemia pela COVID-19,
e a necessidade de sua regulamentação.

NICIA BEZERRA FORMIGA LEITE

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA,TECNOLOGIA

E INOVAÇÃO

PORTARIA Nº 490, DE 23 DE ABRIL DE 2021

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe foram delegadas na Portaria nº 333, de 17 de março de 2021,
publicada no DOU nº 52, de 18 de março de 2021, resolve:

Art. 1º Fica subdelegada, ao Coordenador-Geral de Entrega de Serviços de
Tecnologia deste Ministério, competência para autorizar a celebração de novos contratos
administrativos ou prorrogação dos contratos em vigor, relativos a atividade de custeio,
com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 2º Ficam convalidados os atos referidos no artigo anterior, entre a vigência
da Portaria nº 333, de 17 de março de 2021, e a publicação da presente Portaria, que
tenham apresentado, exclusivamente, vício de competência em sua expedição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS

PORTARIA Nº 501, DE 27 DE ABRIL DE 2021

Aprova o enquadramento no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
- REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Ferrovia, proposto pela
Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.

A SECRETÁRIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS DO MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada por meio da Portaria
GM/MINFRA nº 46, de 11 de março de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 35 da Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019; na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; no Decreto nº 6.144,
de 3 de julho de 2007, e o que consta no Processo nº 50000.008325/2021-41, resolve:

Art. 1º Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, do Projeto de Investimento em Infraestrutura
no Setor de Transportes - Ferrovia, proposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A., CNPJ nº 42.150.664/0001-87, denominado "Projeto de Implantação Ferrovia de
Integração do Centro - Oeste - FICO (Subtrecho FICO I)", que tem por objeto a implantação
da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - FICO, EF-354, no trecho localizado entre os
municípios de Mara Rosa/GO e Água Boa/MT, com extensão aproximada de 383 km, nos
Estados do Goiás e do Mato Grosso, conforme descrito no Anexo desta Portaria.
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