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Nº 5.910 - Nomear em caráter efetivo, de acordo com os artigos 9º, 10, 13 e 20 com seus
incisos e parágrafos da Lei 8.112/90, com alterações da Lei 9.527/97 e do art. 6º da
Emenda Constitucional nº 19/1998, PAULO SERGIO LIMA DA SILVA, para o cargo de Técnico
em Assuntos Educacionais, Classe "E", Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 1,
habilitado em Concurso Público, homologado pelo Edital nº 442/2019, de 16.12.2019,
publicado no Diário Oficial da União em 17.12.2019, seção 3, em regime de trabalho de 40
horas semanais, com lotação no Campus Universitário de Belém, código de vaga nº
0865562.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PORTARIA Nº 2.043, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, no uso de suas
atribuições, resolve:

I - Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, CAMILA GURGEL DANTAS DE PAULA, para o cargo de
FARMACÊUTICO, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação 01, Padrão de Vencimento
01, Regime de Trabalho de 40 horas semanais, candidato (a) aprovado (a) em concurso
público para o Quadro de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba, aberto pelo Edital
nº. 122, de 27/12/2018, publicado no DOU em 31/12/2018, retificado no DOU nº 29, de
11/02/2019, Seção 3, página 69-73, no DOU nº 37, de 21/02/2019, Seção 3, página 64, e
no DOU nº 115, de 17/06/2019, Seção 3, página 55, cujo resultado foi homologado pelo
Edital nº. 82, de 09/08/2019, publicado no DOU em 13/08/2019, retificado pelo Edital nº
85, de 21/08/2019, publicado no DOU de 22/08/2019, pelo Edital nº 90, de 06/09/2019,
publicado no DOU de 09/09/2019, e pelo Edital de 05/11/2019, publicado no DOU de
07/11/2019, código de vaga nº. 479820, cujo provimento foi autorizado pelo Decreto nº
7.232, de 19/07/2010, publicado no DOU em 20/07/2010 (Processo nº
23074.090128/2019-15).

II - A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da
publicação no Diário Oficial da União.

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ

PORTARIAS DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

A VICE-REITORA EM EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAIBA, no uso de suas atribuições, resolve:

Nº 1.833 - I - Designar FERNANDA LUNA MACIEL COQUEIJO, Matrícula Siape 23862455, CPF
Nº 03595043456, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, regime de trabalho T-40, do quadro
permanente de pessoal desta Universidade, com lotação na REITORIA, para exercer a
função de Chefe da Secretaria Geral das Assessorias do Gabinete da Reitora/GR/CD-4, em
caráter de substituição, no período de 02.01.2020 a 11.01.2020. (Processo nº
23074.090322/2019-92).

Nº 1.834 - I - Designar LIDIANE SANTOS DE MENEZES, Matrícula Siape 10989915, CPF Nº
00458338346, TÉCNICO EM SECRETARIADO, regime de trabalho T-40, do quadro
permanente de pessoal desta Universidade, com lotação na REITORIA, para exercer a
função de Chefe da Secretaria Geral das Assessorias do Gabinete da Reitora/GR/CD-4, em
caráter de substituição, no período de 12.01.2020 a 21.01.2020. (Processo nº
23074.090322/2019-92).

Nº 1.835 - I - Designar RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO, Matrícula Siape 23401849,
CPF Nº 06980083406, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, regime de trabalho T-40, do
quadro permanente de pessoal desta Universidade, com lotação na REITORIA, para exercer
a função de Chefe da Secretaria Geral das Assessorias do Gabinete da Reitora/GR/CD-4, em
caráter de substituição, no período de 22.01.2020 a 31.01.2020. (Processo nº
23074.090322/2019-92).

BERNARDINA MARIA JUVENAL FREIRE DE OLIVEIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1.237, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,
resolve:

Nomear o servidor LUCIANO KIYOSHI ARAKI - 2569747, ocupante do cargo de
Professor, no regime de trabalho de dedicação exclusiva, para exercer a função de
Coordenador de Curso de Graduação do Setor de Tecnologia, FCC - Função Comissionada
de Coordenação de Curso (Curso de Engenharia Mecânica), autorizada pela Lei nº 12.677,
de 25 de junho de 2012, publicado no DOU de 26.06.2012 e Portaria/MEC nº 1.172, de 17
de setembro de 2012, pelo período de 02 (dois) anos, a partir da data de publicação em
DOU, de acordo com a Lei nº 9.527/97.

RICARDO MARCELO FONSECA

PORTARIAS DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições, resolve:

Nº 1.243 - Exonerar, a pedido, a partir de 06 de dezembro de 2019, o servidor EDEVAR
DANIEL - 2230266, da função gratificada de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva,
FG-01, do Setor de Ciências da Saúde.

Nº 1.247 - I. Tendo em vista o que consta no Art. 93 da Lei nº 8.112/1990; Art. 7º da
Lei nº 12.550/2011; e, Inciso II do Art. 3º da Portaria nº 1.128/MEC, de 15 de dezembro
de 2015, autorizar, a partir da data de publicação em DOU, a cessão do servidor
WAGNER CESAR ZATTONI JUNIOR - 1839453, ocupante do cargo de Contador, lotado no
Hospital de Clínicas, para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) do
Ministério da Educação. II. Manter o referido servidor em folha de pagamento da
Instituição, por tratar-se de cessão para órgão dos Poderes da União. III. Fica sob a
responsabilidade da EBSERH do Ministério da Educação, o encaminhamento da
frequência do servidor, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês junto a esta
Instituição.

Nº 1.249 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, MAYRA GALINDO DE ALMEIDA SINOSAKI, habilitada em concurso público
realizado por esta Instituição, homologado em 02.07.2018, para o cargo de Médica -
Anestesiologia, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 676508.

Nº 1.251 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, LUANA OLIVEIRA MEDEIROS, habilitada em concurso público realizado por
esta Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Técnica em Assuntos

Educacionais, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, na vaga de código nº
264392.

Nº 1.252 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, BRUNO LEAL VIANNA, habilitado em concurso público realizado por esta
Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Médico - Clínica Geral, nível de
Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01, no regime de trabalho
de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 265943.

Nº 1.253 - I. Declarar vago, a partir de 17 de dezembro de 2019, o cargo de Assistente
em Administração, nível de Classificação D, ocupado por MARCELA GARCIA - 3121136,
lotada na Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em virtude de posse em outro cargo público
inacumulável, de acordo com o disposto no Art. 33 da Lei nº 8.112/90. II. Considerando
que a servidora não adquiriu a estabilidade prevista no Art. 21 da Lei nº 8.112/90, a
presente declaração de vacância não gera direito à recondução estabelecida no Art. 29
da citada Lei.

Nº 1.254 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; Decreto nº 7.485, de
18.05.2011, publicado no DOU de 19.05.2011, atualizado pelo Decreto nº 8.259, de
20.05.2014, publicado no DOU de 30.05.2014; e, Art. 1º § 2º da Lei nº 12.772/2012,
MARIANA BETTEGA BRAUNERT, habilitada em concurso público de provas e títulos,
homologado em 20.03.2019, para o cargo de Professora na carreira de Magistério
Superior, classe A, Adjunto A, nível I, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, na
área de Sociologia com ênfase em Sociologia do Trabalho, Desigualdade Social,
Mobilidades e Políticas Públicas de Trabalho e Renda, para a Coordenação da Câmara do
Curso de Administração Pública do Setor Litoral, na vaga de código nº 265864.

Nº 1.255 - Conceder vacância, a partir de 19 de dezembro de 2019, para o cargo de
Professor do Magistério Superior, classe 7, ocupado por RODRIGO PERITO CARDOSO -
1738597, lotado no Departamento de Engenharia Mecânica do Setor de Tecnologia, em
virtude de posse em outro cargo público inacumulável, de acordo com o disposto no
Artigo 33 da Lei nº 8.112/90.

RICARDO MARCELO FONSECA

PORTARIAS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições, resolve:

Nº 1.256 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, REBECCA SARAY MARCHESINI STOVAL, habilitada em concurso público
realizado por esta Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Médica -
Clínica Geral, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 204566.

Nº 1.257 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, ROBSON FERNANDO GARCIA DE LIMA, habilitado em concurso público
realizado por esta Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Médico -
Clínica Geral, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 104261.

Nº 1.258 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, TAMMY VERNALHA ROCHA ALMEIDA, habilitada em concurso público
realizado por esta Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Médica -
Clínica Geral, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 676430.

Nº 1.261 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, NOESSA HIROMI ASSANO STANGLER, habilitada em concurso público
realizado por esta Instituição, homologado em 13.11.2019, para o cargo de Médica -
Clínica Geral, nível de Classificação E, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, na vaga de código nº 716791.

Nº 1.262 - I. Conceder afastamento para prestar colaboração técnica, prevista no Art. 30
da Lei nº 12.772/2012, junto à Fundação Universidade Federal de São Carlos, com
remuneração, por 02 (dois) anos, a partir de 03 de fevereiro de 2020, ao servidor
SANDRO CAMPOS NEVES - 1674191, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior, lotado no Departamento de Turismo do Setor de Ciências Humanas. II. Fica sob
a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de São Carlos, o encaminhamento
da frequência, do citado servidor, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês junto a esta
Instituição.

Nº 1.263 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, ANDRE DONATO ZANON, habilitado em concurso público realizado por esta
Instituição, homologado em 02.07.2018, para o cargo de Técnico de Tecnologia da
Informação, nível de Classificação D, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, na vaga de código nº
870634.

Nº 1.265 - Nomear em caráter efetivo, tendo em vista a competência que lhe é
conferida pela Portaria nº 1.427/MEC, de 06 de agosto de 2019, publicada no DOU de
07.08.2019; considerando o que consta no Art. 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado
pelo Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no DOU de
03.04.2014, BRYAN FELIPE DE OLIVEIRA, habilitado em concurso público realizado por
esta Instituição, homologado em 02.07.2018, para o cargo de Assistente em
Administração, nível de Classificação D, nível de Capacitação I, padrão de Vencimento 01,
no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, na vaga de código nº
263802.
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