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Nº 1.727 - Autorizar o afastamento de JOSÉ MENEZES GOMES, ocupante do cargo de
Professor do Magistério Superior, mat. SIAPE nº 1081462, para participar da reunião da
rede de cátedra sobre dívida pública e tratados internacionais, em Montevideo/Uruguai, no
período de 12.11.2018 a 17.11.2018, homologando todo o período, com ônus limitado pela
UFAL, de acordo com o Inciso V do art. 1º do Decreto nº 1.387/95, c/c art. 1º da Portaria
nº 404/09-MEC. (Proc. nº 23065.037713/18-15).

JOSÉ VIERA DA CRUZ

PORTARIA Nº 2.477, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições legais contidas na Delegação
de Competência, constante na Portaria nº 205/GR, de 28.02.2018, e tendo em vista o que
consta no Processo nº 23065.037186/2018-31, resolve:

Conceder, a partir de 01.11.2018, de acordo com os arts. 215, 217, inciso III, e
art. 222, inciso VII, alínea b, item 4, todos da Lei nº 8.112/90, PENSÃO TEMPORÁRIA a
CICERA ROSENDO DA SILVA, na condição de companheira, por um período de 15 (quinze)
anos, por morte do servidor NAILTON NUNES DE SOUZA, ocupante do cargo Porteiro, mat.
SIAPE nº 140225.

FREDERICH DUQUE MORCERF EBRAHIM

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.873 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90,
JORGE ALAN BRITO SILVA, habilitado(a) em concurso público, homologado em 07/05/2018
para o cargo de Assistente em Administração, Nível Médio, Classificação D, Capacitação 1,
Padrão 01, em regime de 40 horas semanais, com lotação no(a) Escola de Música no
campus de Salvador, em vaga de código nº 0217373.

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.874 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90, IRIS
OLIVEIRA COSTA, habilitado(a) em concurso público, homologado em 07/05/2018 para o
cargo de Assistente em Administração, Nível Médio, Classificação D, Capacitação 1, Padrão
01, em regime de 40 horas semanais, com lotação no(a) Pró-Reitoria de Administração no
campus de Salvador, em vaga de código nº 0217634.

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.875 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90,
JAIRO DE JESUS FERNANDES, habilitado(a) em concurso público, homologado em
07/05/2018, conforme Lei nº 12.990/2014, para o cargo de Assistente em Administração,
Nível Médio, Classificação D, Capacitação 1, Padrão 01, em regime de 40 horas semanais,
com lotação no(a) Faculdade de Arquitetura no campus de Salvador, em vaga de código nº
0218295.

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.876 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90,
MARIA CLARA SOUZA CARIBE FRUTUOSO, habilitado(a) em concurso público, homologado
em 07/05/2018 para o cargo de Administrador, Nível Superior, Classificação E, Capacitação
1, Padrão 01, em regime de 40 horas semanais, com lotação no(a) Serviço Médico
Universitário Rubens Brasil no campus de Salvador, em vaga de código nº 0265264

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.877 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90,
SILVIA GABRIELA PARAIZO SOUZA ROCHA, habilitado(a) em concurso público, homologado
em 07/05/2018 para o cargo de Administrador, Nível Superior, Classificação E, Capacitação
1, Padrão 01, em regime de 40 horas semanais, com lotação no(a) Instituto de Letras no
campus de Salvador, em vaga de código nº 0974933.

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência nº
448, de 17/05/2011, tendo em vista o constante do Decreto 7.232, de 20/07/2010 e da
Portaria Interministerial nº 316/2017, de 19/10/2017, resolve:

Nº 1.878 - Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11.12.90,
LEILANE ALVES DE ARGÔLO SANTOS, habilitado(a) em concurso público, homologado em
07/05/2018, conforme Lei nº 12.990/2014, para o cargo de Administrador, Nível Superior,
Classificação E, Capacitação 1, Padrão 01, em regime de 40 horas semanais, com lotação
no(a) Faculdade de Arquitetura no campus de Salvador, em vaga de código nº 0340120.

LORENE LOUISE SILVA PINTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PORTARIA Nº 510, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, Ricardo Luiz
Lange Ness, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria n.º 591/MEC, de 08 de julho de
2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de Julho de 2016, seção 2, página 13,
e tendo em vista o que consta no Processo n° 23507.003774/2018-09, resolve:

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora ANA CANDIDA DE ALMEIDA PRADO,
matrícula SIAPE Nº 1773359, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, lotada
no Centro de Ciências e Tecnologia - CCT desta universidade, para realizar aprendizagem em
serviço através de estudo sobre o processo de construção da matriz do curso de engenharia
de materiais da Universidade de Aveiro/Portugal, no período de 11/03/19 a 08/06/19, com
ônus limitado.

Art. 2º Conceder licença capacitação à servidora para a realização de estudos, na
Universidade de Aveiro/Portugal, no período de 11/03/19 a 08/06/19, com ônus limitado.

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

RICARDO LUIZ LANGE NESS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PORTARIAS DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
conferidas através da Portaria nº 404, de 23 de abril de 2009, do Ministro de Estado da
Educação, combinada com o art. 95 da Lei nº 8.112 de 11 de Dezembro de 1990, com o
Decreto nº 1.387, de Fevereiro de 1995 e com o Decreto nº 91.800, de 18 de Outubro de
1985, resolve:

Nº 6.010 - Autorizar o afastamento do Professor do Magistério Superior FRANC I S CO
MURILO TAVARES DE LUNA, SIAPE: 1669610, lotado no Departamento de Engenharia
Química do Centro de Tecnologia, durante o período de 05/12/2018 a 20/12/2018, a fim
de realizar Missão de Estudo na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, com ônus
limitado para a UFC e auxílio financeiro para CONFAP/CNPq. (Processo nº
23067.066764/2018-26).

Nº 6.011 - Autorizar o afastamento da Professora do Magistério Superior GISELE AZEVEDO
DE ARAUJO FREITAS, SIAPE:1323608, lotada no Departamento de Integração Acadêmica e
Tecnológica do Centro de Tecnologia, durante o período de 07/12/2018 a 17/12/2018, a
fim de realizar Missão Acadêmica na Université Nice Sophia - Antipolis, na França, com
ônus limitado para a UFC. (Processo nº 23067.070165/2018-15).

HENRY DE HOLANDA CAMPOS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018

A Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, conforme disposto na Portaria nº 1831 de 12.05.2017 do Magnífico Reitor,
resolve:

Nº 6.087 - Revogar a portaria de n° 5.469, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de DANIELA BARBOSA DOS SANTOS, para o cargo
efetivo de Auxiliar em Administração, em virtude da publicação da portaria n°
1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.71405/2018-91).

Nº 6.098 - Revogar a portaria de n° 5.470, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de ADVANIO WAGNER SILVA, para o cargo efetivo de
Auxiliar em Administração, em virtude da publicação da portaria n° 1.297/2018/MEC, no
DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições Federais de Ensino para
o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de vaga constantes do
Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.71410/2018-01).

Nº 6.099 - Revogar a portaria de n° 5.471, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de ISABEL MARIA RAMOS FERREIRA, para o cargo
efetivo de Auxiliar em Administração, em virtude da publicação da portaria n°
1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.71416/2018-71).

Nº 6.100 - Revogar a portaria de n° 5.472, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de VIVIAN DA SILVA OLIVEIRA, para o cargo efetivo de
Auxiliar em Administração, em virtude da publicação da portaria n° 1.297/2018/MEC, no
DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições Federais de Ensino para
o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de vaga constantes do
Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071428/2018-03).

Nº 6.101 - Revogar a portaria de n° 5.473, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de SONIA MARIA DOS SANTOS, para o cargo efetivo de
Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria n°
1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071387/2018-47).

Nº 6.102 - Revogar a portaria de n° 5.474, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de DANIELE SILVA DO NASCIMENTO, para o cargo
efetivo de Auxiliar de Saúde/Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria
n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071392/2018-50).

Nº 6.103 - Revogar a portaria de n° 5.475, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de MARIA DAYANE NASCIMENTO ALVES, para o cargo
efetivo de Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria
n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071396/2018-38).

Nº 6.104 - Revogar a portaria de no 5.476, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de MIRIÃ LEMOS RODRIGUES DE ALENCAR, para o
cargo efetivo de Auxiliar de Saúde/Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da
portaria n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das
Instituições Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos
códigos de vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071395/2018-
93).

Nº 6.105 - Revogar a portaria de no 5.477, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de NATHÁLIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, para o cargo
efetivo de Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria
n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071400/2018-68).

Nº 6.106 - Revogar a portaria de no 5.478, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de CLARISSA ROSSANA MIRANDA DA SILVA PIRES DE
SOUSA GOMES, para o cargo efetivo de Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em
virtude da publicação da portaria n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual
ficam remanejados, das Instituições Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os
cargos e seus respectivos códigos de vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo
n.° 23067.071406/2018-35).

Nº 6.107 - Revogar a portaria de no 5.479, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de ALINE ALMEIDA DA SILVA, para o cargo efetivo de
Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria n°
1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
Federais de Ensino para o Ministério da Educação, os cargos e seus respectivos códigos de
vaga constantes do Anexo a essa portaria. (Processo n.° 23067.071409/2018-79).

Nº 6.108 - Revogar a portaria de no 5.480, de 23.11.2018, publicada no DOU de
26.11.2018, que trata da nomeação de ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA, para o cargo
efetivo de Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal, em virtude da publicação da portaria
n° 1.297/2018/MEC, no DOU de 04.12.2018, na qual ficam remanejados, das Instituições
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