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A T O S  A D M I N I ST R A T I V O S  

 
 

REITORIA 
 

PORTARIAS: 0915/2014 a 0992/2014 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que consta do Processo 012248/2013, resolve 

 
No 0915/2014, DE 30/06/2014 – 1. alterar a Portaria no 0625/2008, de 09/09/2008, 

publicada no DOU de 10/09/2008, que trata do benefício de pensão instituído pelo servidor 

ANTÔNIO FIRMINO, matrículas 0866-4/UFV e 0430461-9/SIAPE, para excluir o menor sob 
guarda ALESSANDRO JUNIOR FIRMINO, da condição de beneficiário e alterar a cota de pensão 
vitalícia da Sra ANA LÚCIA MODESTO FIRMINO de 50% para 100% dos proventos do 
instituidor; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 1o de setembro de 2013; 
3. manter inalteradas as demais disposições. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 
No 0916/2014, DE 30/06/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto SIMON LUKE ELLIOT, matrículas 8566-9/UFV e 1553771-7/SIAPE, no período de 4 a 
12 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalhos, do 
XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions, em Rhodes, Grécia, e no 
período de 2 a 7 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalho, do Xth European Congress of Entomology, em York, Reino Unido, com ônus limitado. 
(Processo 23114.010118/2014) 

 
No 0917/2014, DE 30/06/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto EDSON MARCIO MATTIELLO, matrículas 10264-4/UFV e 1787588-1/SIAPE, no período 
de 11 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015, para realizar o pós-doutorado em Fertilidade 

do Solo e Adubação na University of Adelaide, Austrália, com ônus CAPES. (Processo 
23114.005522/2014) 

 
No 0918/2014, DE 30/06/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado RAPHAEL BRAGANÇA ALVES FERNANDES, matrículas 8423-9/UFV e 2336001-
4/SIAPE, no período de 1o de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, para realizar o pós-
doutorado em Ciência do Solo na University of Illinois at Urbana-Champaign, em Urbana, USA, 
com ônus CNPq. (Processo 23114.006068/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que consta do Processo 010504/2014, resolve 

 
No 0919/2014, DE 1o/07/2014 – designar o servidor EDIR DE OLIVEIRA BARBOSA, 
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matrículas 6076-3/UFV e 0429590-3/SIAPE, para substituir o Professor CLÓVIS ANDRADE 
NEVES, matrículas 6585-4/UFV e 0429971-2/SIAPE, no cargo de direção de Diretor da Editora 
da UFV, CD-4, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no período de 15 de julho a 13 de agosto 
de 2014, por motivo de férias regulamentares do titular. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 34 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, e o que 
consta do Processo 010679/2014, resolve 

 
No 0920/2014, DE 1o/07/2014 – 1. exonerar, a pedido, a servidora ANA LUIZA 

BRANDÃO LEAL OLIVEIRA, matrículas 11567-3/UFV e 1061605-8/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de 

vencimento 01, código de vaga 287755, a partir de 4 de julho de 2014; 2. declarar vago o 
referido cargo. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 
 
No 0921/2014, DE 1o/07/2014 – 1. exonerar, a pedido, o Professor BRUNO DE 

SOUSA CORRADI, matrículas 8941-9/UFV e 2686823-0/SIAPE, da função comissionada de 

Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos, FUC-001, do Campus UFV 
Florestal; 2. designar o Professor FÁBIO TAKAHASHI, matrículas 10449-3/UFV e 1849897-
6/SIAPE, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior. (Processo 
009792/2014) 

 
No 0922/2014, DE 1o/07/2014 – 1. conceder à viúva FILOMENA DO CARMO uma cota 

de pensão vitalícia correspondente aos proventos do Sr. JOSÉ SANTANA, matrículas 9131-

6/UFV e 0430043-5/SIAPE, servidor aposentado pela Portaria no 1.312/1996, publicada no 
DOU de 08/01/1997, em razão de seu falecimento ocorrido em 14 de junho de 2014, por força 
do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. I, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos 
arts. 215, 216, §1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. autorizar o 
pagamento da referida pensão a contar de 14 de junho de 2014. (Processo 010556/2014) 

 

No 0923/2014, DE 1o/07/2014 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, a FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, matrículas 2461-
9/UFV e 0427904-5/SIAPE, ocupante da vaga no 336527 do cargo de Auxiliar de Agropecuária, 
nível de classificação B, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 16, do Quadro de 
Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda 
Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar vago o 
referido cargo. (Processo 008972/2014) 

 

No 0924/2014, DE 1o/07/2014 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, a MANOEL DOS SANTOS FÓRNEAS NETO, matrículas 
9620-2/UFV e 0430108-3/SIAPE, ocupante da vaga no 338510 do cargo de Motorista, nível de 
classificação C, nível de capacitação II, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da 
Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda 
Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar extinto o 
referido cargo. (Processo 009382/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 10 da Lei no 8.112/1990, o art. 
8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela Lei no 12.863/2013, e o Decreto no 
7.485/2011, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, bem como o que consta do Processo 
004581/2014, resolve 
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No 0925/2014, DE 1o/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, FRANCISCO CLÁUDIO 

LOPES DE FREITAS, habilitado em concurso público de provas e títulos com homologação 
publicada no DOU de 25/06/2014, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério 
Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, 
em regime de dedicação exclusiva, em vaga decorrente da aposentadoria do servidor Francisco 

Affonso Ferreira, código 580278, conforme Portaria no 214/2014, publicada no DOU de 
17/02/2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 

disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014, resolve 

 
No 0926/2014, DE 1o/07/2014 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 640/2014, de 

15/05/2014, publicada no DOU de 16/05/2014; 2. nomear, em caráter efetivo, CRISTIANE 
DORNELLAS RIBEIRO, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 06/05/2014, para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Nível de Classificação E, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 

regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 978198, 
conforme Anexo II da Portaria MEC no 983/2013, publicada no DOU de 08/10/2013. (Processo 
006929/2014) 

 
No 0927/2014, DE 1o/07/2014 – 1. tornar sem efeito a Portaria no 641/2014, de 

15/05/2014, publicada no DOU de 16/05/2014; 2. nomear, em caráter efetivo, RICARDO 
AUGUSTO NOGUEIRA DE FARIA, habilitado em concurso público de provas, com homologação 

publicada no DOU de 06/05/2014, para o cargo de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 
MEC, código 970419, conforme Anexo II da Portaria MEC no 983/2013, publicada no DOU de 
08/10/2013. (Processo 006927/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, o art. 10 da Lei no 8.112/1990, o art. 
8o da Lei no 12.772/2012, com a redação dada pela Lei no 12.863/2013, e o Decreto no 
7.485/2011, alterado pelo Decreto no 8.259/2014, bem como o que consta do Processo 
004469/2014, resolve 

 
No 0928/2014, DE 1o/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, LAÉRCIO JUNIO DA 

SILVA, habilitado em concurso público de provas e títulos com homologação publicada no DOU 

de 25/06/2014, para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, 
denominação Adjunto A, Nível 1, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 
dedicação exclusiva, em vaga decorrente da aposentadoria do servidor Múcio Silva Reis, código 
336047, conforme Portaria no 122/2014, publicada no DOU de 31/01/2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 
disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014, resolve 

 
No 0929/2014, DE 1o/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, FERNANDO JOSÉ PRIMO 

DO NASCIMENTO, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no 



 
Pág 4 de 

DOU de 18/09/2013, para o cargo de AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação C, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável do 
servidor Vinicius Vilar Jacob, código 251962, conforme Portaria no 909/2014, publicada no DOU 
de 30/06/2014. (Processo 015433/2013) 

 

No 0930/2014, DE 1o/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, PATRÍCIA DOS SANTOS 
BERNARDO, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente da aposentadoria da servidora Terezinha de 
Castro Fontes, código 336591, conforme Portaria no 914/2014, publicada no DOU de 
1o/07/2014. (Processo 017371/2012) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 
No 0931/2014, DE 02/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado JOSÉ EDUARDO SERRÃO, matrículas 7717-8/UFV e 1217036-7/SIAPE, no período de 

10 a 18 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de trabalho, 
do IUSSI 2014 – Congress of the International Union for the Study of Social Insects, em 
Cairns, Austrália, com ônus FAPEMIG (passagem aérea), Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Estrutural – CAPES/PROAP (sete diárias) e CNPq (taxa de inscrição). 
(Processo 23114.008862/2014) 

 
No 0932/2014, DE 02/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente MARIA CLÁUDIA SOUSA ALVARENGA, matrículas 11297-6/UFV e 2034474-3/SIAPE, 
no período de 4 a 13 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, da 9th International Masonry Conference, em Guimarães, Portugal, com ônus 
limitado. (Processo 23114.010694/2014) 

 
No 0933/2014, DE 02/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto MARCIO DE SOUZA DUARTE, matrículas 11038-8/UFV e 2973394-7/SIAPE, no período 

de 18 a 29 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalho, do Joint Annual Meeting of the American Society of Animal Science, em Kansas City, 
e realizar visita técnica à Iowa State University, em Ames, USA, com ônus CAPES (passagem 
aérea e diárias) e ônus limitado (taxa de inscrição). (Processo 23114.010261/2014) 

 
No 0934/2014, DE 02/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Assistente MARCOS HENRIQUE FONSECA RIBEIRO, matrículas 10134-6/UFV e 1648739-
0/SIAPE, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF, 

no período de 19 a 27 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, do VIII Pan-American Workshop: Applied and Computational Mathematics, em 
Barranquilla, Colômbia, com ônus Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFJF (passagem aérea) e 
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF (diárias e taxa de 
inscrição). (Processo 23114.002468/2010) 

 
No 0935/2014, DE 02/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto MARCELO LOURES DOS SANTOS, matrículas 10091-9/UFV e 1220027-4/SIAPE, no 
período de 5 de agosto de 2014 a 25 de julho de 2015, para realizar o pós-doutorado em 
Psicologia Social na Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha, com ônus CAPES. (Processo 
23114.006069/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
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disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 
12/12/1990, e o que consta do Processo 010826/2014, resolve 

 
No 0936/2014, DE 02/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, nível de classificação D, nível 
de capacitação I, padrão de vencimento 01, código de vaga 904126, ocupado pelo servidor 

DANIEL DE OLIVEIRA, matrículas 11755-2/UFV e 2117397-7/SIAPE, a partir de 1o de julho de 
2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, com fundamento 
na Súmula 74 do Tribunal de Contas da União, considerando o que consta dos Processos 
000587/1995 e 009627/2009, resolve 

 
No 0937/2014, DE 02/07/2014 – 1. alterar a proporcionalidade da aposentadoria do 

ex-servidor CAMILO LOPES VALENTE, matrículas 1685-3/UFV e 0427461-2/SIAPE, aposentado 
no cargo de Jardineiro, conforme Portaria no 150/1995, de 30/01/1995, publicada no DOU de 
1o/02/1995, retificada pela Portaria no 868/2009, de 24/08/2009, publicada no DOU de 
26/08/2009, de proventos integrais para proventos proporcionais à razão de 30/35 (trinta 
trinta e cinco avos), nos termos do art. 40, inc. III, “c”, da Constituição Federal e do art. 186, 
inc. III, “c”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, a contar de 22 de maio de 2014; 2. manter 

inalteradas as demais disposições. 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 

No 0938/2014, DE 03/07/2014 – autorizar, em caráter excepcional, o afastamento, 
do País, do Professor Adjunto FABRÍCIO DE ASSIS CAMPOS VIEIRA, matrículas 11051-5/UFV e 
1754774-4/SIAPE, no período de 28 de junho a 6 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para 
realizar visita técnica à Sapienza University, em Roma, e participar, com apresentação de 
trabalho, da World Finance Conference, em Veneza, Itália, com ônus CAPES (passagem aérea e 
diárias) e ônus limitado (taxa de inscrição). (Processo 23114.010119/2014) 

 

No 0939/2014, DE 03/07/2014 – 1. retificar a Portaria no 0889/2014, de 26/06/2014, 
publicada no DOU de 30/06/2014, Seção 2, página 32, que trata do afastamento, do País, da 
Professora Associada SÔNIA MARIA FERNANDES, matrículas 7708-9/UFV e 1194542-0/SIAPE, 
onde se lê “no período de 10 a 25 de setembro de 2014, incluindo o trânsito”, leia-se “no 
período de 10 a 25 de agosto de 2014, incluindo o trânsito”; 2. manter inalteradas as demais 
disposições. (Processo 23114.009972/2014) 

 
No 0940/2014, DE 03/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto BRENNO SANTOS LEITE, matrículas 10338-1/UFV e 1751404-8/SIAPE, no período de 
21 a 28 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalhos, da 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy 
Saving and Pollution Reduction, em Praga, na República Tcheca, com ônus FAPEMIG (passagem 
aérea e diárias) e UFV (taxa de inscrição). (Processo 23114.010374/2014) 

 
No 0941/2014, DE 03/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Assistente PATRICIA ROSVADOSKI DA SILVA, matrículas 11440-5/UFV e 1688811-4/SIAPE, no 
período de 3 a 12 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, do VIII Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile e realizar 
visita técnica à empresa Concha y Toro, em Santiago, Chile, com ônus UFV (quatro diárias e 
taxa de inscrição) e ônus limitado (passagem aérea). (Processo 23114.010899/2014) 

 
No 0942/2014, DE 03/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 
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Adjunta CLÁUDIA BATISTA SAMPAIO, matrículas 10708-5/UFV e 2908234-2/SIAPE, no período 
de 18 a 26 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalho, do Joint Annual Meeting of the American Society of Animal Science, em Kansas City, 
USA, com ônus Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – CAPES/PROEX (cinco diárias) e 
ônus limitado (passagem aérea e taxa de inscrição). (Processo 23114.010371/2014) 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 
disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014; bem como o que consta do Processo 018091/2013, 
resolve 

 
No 0943/2014, DE 03/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, JOÃO CARLOS 

FIGUEIREDO SALGADO, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 13/11/2013, para o cargo de TÉCNICO EM SOM, Nível de Classificação D, Nível de 
Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime 
de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 319532, 
conforme Portaria MEC no 1.160/2014, publicada no DOU de 02/07/2014. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no título II da Medida Provisória no 2.174-28, de 24/08/2001, a deliberação do 
Conselho Universitário – CONSU em sua 396a Reunião e o que consta do Processo 
002724/2014, resolve 

 
No 0944/2014, DE 03/07/2014 – 1. alterar, a pedido, a jornada de trabalho da 

servidora ALETHÉIA PATRÍCIA RIBEIRO DE ANDRADE, matrículas 8652-5/UFV e 1577525-
1/SIAPE, ocupante do cargo de Administrador, nível de classificação E, nível de capacitação IV 
e padrão de vencimento 05, lotada no Campus UFV - Rio Paranaíba, de 40 (quarenta) horas 
semanais e 8 (oito) horas diárias para 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias, com 
remuneração proporcional, a partir de 1o de julho de 2014; 2. revogar as disposições em 
contrário. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 84, § 1o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, 
resolve 

 
No 0945/2014, DE 03/07/2014 – conceder à servidora LUCIANE ISABEL RAMOS 

MARTINS, matrículas 7451-9/UFV e 1063208-8/SIAPE, ocupante do cargo de Economista 
Doméstico, nível de classificação E, nível de capacitação IV e padrão de vencimento 11, licença 

sem remuneração, por motivo de afastamento do cônjuge, no período de 1o de agosto de 2014 
a 31 de julho de 2015. (Processo 007919/2014) 

 
No 0946/2014, DE 03/07/2014 – conceder à servidora ADRIANA MARIA ROCHA 

TRANCOSO SANTOS, matrículas 11392-1/UFV e 2048870-2/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de capacitação I e padrão de 
vencimento 01, licença sem remuneração, por motivo de afastamento do cônjuge, no período 
de 28 de julho de 2014 a 27 de julho de 2015. (Processo 006061/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 
 
No 0947/2014, DE 03/07/2014 – designar o servidores GUSTAVO SOARES SABIONI, 

matrícula 4043-6/UFV, CLÁUDIA KÜMMEL MOREIRA, matrícula 6073-9/UFV, REGINA CÉLIA 
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PEREIRA DA SILVA, matrícula 6548-X/UFV, GERALDO LEANDRO DA SILVA FILHO, matrícula 
3273-5/UFV, JOSÉ JORGE LOPES CAMPOS, matrícula 2893-2/UFV, e GUSTAVO JOSÉ 
RODRIGUES LOPES, matrícula 8788-2/UFV, e a Professora KÁTIA DE LOURDES FRAGA, 
matrícula 8537-5/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão com a 
finalidade de propor e gerenciar o Programa de Eventos e Registros alusivos aos 88 anos da 
fundação da Universidade Federal de Viçosa. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 
disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014, resolve 

 
No 0948/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, FERNANDO DE SOUZA 

PORTES, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
03/07/2014, para o cargo de TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 
MEC, código 972593, conforme Anexo I da Portaria MEC no 322/2014, publicada no DOU de 
10/04/2014. (Processo 008837/2014) 

 
No 0949/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, ROBSON CESAR DE 

JESUS MOREIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no 
DOU de 26/11/2013, para o cargo de CONTRAMESTRE/OFÍCIO, Nível de Classificação C, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de contrapartida da redistribuição da 
servidora Elizabeth Antunes da Silveira, código 327720, conforme Portaria MEC no 1.178/2014, 

publicada no DOU de 02/07/2014. (Processo 019059/2013) 
 
No 0950/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, LUCAS MASSOTE DE 

MELO LEITE, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU 
de 11/06/2014, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 237909, 

conforme Anexo I da Portaria MEC nº 553/2014, publicada no DOU de 03/07/2014. (Processo 
008836/2014) 

 
No 0951/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, CLAUDINEI HELENO DA 

SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
11/06/2014, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente da exoneração, a pedido, da servidora Ana 

Luiza Brandão Leal Oliveira, código 287755, conforme Portaria nº 920/2014, publicada no DOU 
de 02/07/2014. (Processo 008836/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 
12/12/1990, e o que consta do Processo 011048/2014, resolve 

 
No 0952/2014, DE 04/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Engenheiro/Área, nível de classificação E, nível de capacitação II, 
padrão de vencimento 02, código de vaga 338031, ocupado pela servidora ELIANE GOMES DA 
SILVEIRA, matrículas 10782-4/UFV e 1916425-7/SIAPE, a contar de 3 de julho de 2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
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Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 
publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 
disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014, resolve 

 

No 0953/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, ALINE GOMES 
MARTINS, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 247383, 
conforme Anexo I da Portaria MEC no 553/2014, publicada no DOU de 03/07/2014. (Processo 
017372/2012) 

 
No 0954/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, IZABEL CRISTINA 

SOARES, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, no Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 273443, 
conforme Anexo I Portaria MEC no 553/2014, publicada no DOU de 03/07/2014. (Processo 
017372/2012) 

 
No 0955/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, ALDAIR ROBERTO DA 

SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 273456, 
conforme Anexo I da Portaria MEC no 553/2014, publicada no DOU de 03/07/2014. (Processo 

017371/2012) 
 
No 0956/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, DENISE CRISTIANE 

SILVEIRA BALTAZAR, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 

MEC, código 273486, conforme Anexo I da Portaria MEC no 553/2014, publicada no DOU de 
03/07/2014. (Processo 017371/2012) 

 
No 0957/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, MARIA DA CONCEIÇÃO 

PEIXOTO DE OLIVEIRA, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de 
Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente 
desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do 

MEC, código 273587, conforme Anexo I da Portaria MEC nº 553/2014, publicada no DOU de 
03/07/2014. (Processo 017371/2012) 

 
No 0958/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, LUIS CARLOS 

GONCALVES, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU 
de 07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de redistribuição do MEC, código 273590, 
conforme Anexo I da Portaria MEC no 553/2014, publicada no DOU de 03/07/2014. (Processo 
017371/2012) 

 
No 0959/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, ROSANY APARECIDA 

DE SOUZA PORTUGAL, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada 
no DOU de 03/07/2014, para o cargo de REVISOR DE TEXTO, Nível de Classificação E, Nível de 
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Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime 
de 40 horas semanais, em vaga decorrente de contrapartida da redistribuição da servidora Lira 
Córdova Vieira, código 247952, conforme Portaria MEC no 477/2014, publicada no DOU de 
03/04/2014. (Processo 008842/2014) 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que consta do Processo 011029/2014, resolve 

 
No 0960/2014, DE 04/07/2014 – 1. exonerar, a pedido, o Professor JOSÉ CARLOS 

BAFFA JUNIOR, matrículas 10448-5/UFV e 1843812-4/SIAPE, da função gratificada de 
Coordenador do Curso Técnico em Alimentos, FG-2, do Campus UFV - Florestal; 2. designar a 
Professora POLLYANNA CARDOSO PEREIRA, matrículas 10112-5/UFV e 2489752-6/SIAPE, para 

ocupar a função gratificada de que trata o item anterior. 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 
23114.007576/2014, resolve 

 

No 0961/2014, DE 04/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto ISRAEL TEOLDO DA COSTA, matrículas 10283-0/UFV e 1796954-1/SIAPE, no período 
de 1o de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, para realizar o pós-doutorado em Ciências 
do Esporte na Brunel University, em Londres, Reino Unido, com ônus CAPES.  

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 008717/2014, resolve 
 
No 0962/2014, DE 04/07/2014 – 1. conceder à viúva MARIA DA NATIVIDADE 

ROSADO VALENTE uma cota de pensão vitalícia correspondente aos proventos do Sr. CAMILO 
LOPES VALENTE, matrículas 1685-3/UFV e 0427461-2/SIAPE, servidor aposentado pela 
Portaria no 150/1995, publicada no DOU de 1o/02/1995, alterada pela Portaria no 937/2014, 
publicada no DOU de 03/07/2014, em razão de seu falecimento ocorrido em 22 de maio de 

2014, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. I, da Lei no 10.887, de 
18/06/2004, e dos arts. 215, 216, §1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. 
autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 22 de maio de 2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que dispõem o inc. II do art. 37 da Constituição Federal, os arts. 10 e 13 da Lei no 8.112, 

publicada no DOU de 12/12/1990, e a Lei no 11.091, publicada no DOU de 13/01/2005; e o 
disposto no Decreto no 7.232, publicado no DOU de 20/07/2010, e na Portaria Interministerial 
no 111, publicada no DOU de 03/04/2014; bem como o que consta do Processo 017371/2012, 
resolve 

 
No 0963/2014, DE 04/07/2014 – nomear, em caráter efetivo, JÚLIO CÉSAR MENDES 

CAETANO, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no DOU de 
07/01/2013, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível 
de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em 
regime de 40 horas semanais, em vaga decorrente de contrapartida da redistribuição da 
servidora Flávia Gusmão Dias Moreira, código 239472, conforme Portaria MEC no 1.231/2014, 
publicada no DOU de 04/07/2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
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Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 
 
No 0964/2014, DE 07/07/2014 – aplicar à empresa LIVRARIA E PAPELARIA MATTOS 

LTDA - EPP, CNPJ no 00.301.082/0001-04, a pena de impedimento de licitar e contratar com a 
União pelo prazo de 8 (oito) meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da 
União, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos representados 

pelas Notas de Empenho nos 2010NE902450 e 2010NE902452, bem como com a sua rescisão, 
pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento no 
art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão no 373/2010, 
determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao SICAF. (Processo 
010152/2010) 

 
No 0965/2014, DE 07/07/2014 – aplicar à empresa NATIVA LAB PRODUTOS 

LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ no 17.930.162/0001-21, a pena de advertência, cumulada 
com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 
2013NE802983, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 
471/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 
16.6 do Edital mencionado. (Processo 013295/2013) 

 
No 0966/2014, DE 07/07/2014 – aplicar à empresa LVP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 

LIVROS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, CNPJ no 14.476.784/0001-33, a pena de 
advertência, cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de 
Empenho no 2012NE803916, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações 
assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do 
Edital de Pregão no 518/2012, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de 
acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 011528/2012) 

 

No 0967/2014, DE 07/07/2014 – designar o Professor AFONSO AUGUSTO TEIXEIRA 
DE FREITAS DE CARVALHO LIMA, matrícula 5888-2/UFV, como membro da Comissão instituída 
pela Portaria no 0947/2014, de 03/07/2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 

e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 
 
No 0968/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado SUKARNO OLAVO FERREIRA, matrículas 7793-3/UFV e 0664349-6/SIAPE, no 
período de 15 a 24 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação 
de trabalho, da conferência “SPINTRONICS VII”, em San Diego, USA, com ônus CNPq 
(passagem aérea, diárias e taxa de inscrição). (Processo 23114.010752/2014) 

 

No 0969/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Titular CARLOS CARDOSO MACHADO, matrículas 4537-3/UFV e 0428762-5/SIAPE, no período 
de 3 a 21 de outubro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 
trabalhos, do XXIV IUFRO World Congress, em Salt Lake City, e realizar visita técnica à Oregon 
State University, em Corvallis, USA, com ônus CNPq (passagem aérea, diárias e taxa de 
inscrição). (Processo 23114.010898/2014) 

 
No 0970/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado CARLOS ERNESTO GONÇALVES REYNAUD SCHAEFER, matrículas 7486-1/UFV e 
1081736-3/SIAPE, no período de 16 a 30 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para realizar 
viagem a Auckland, Nova Zelândia, a fim de participar de reunião do Projeto ANTPAS – 
Antarctic Permafrost and Soils, com ônus Projeto no 556.794/2009-5/Edital MCT/CNPq 23-
2009/PROANTAR (diárias), bem como participar, com apresentação de trabalho, da XXXIII 
SCAR Biennial Meetings e 2014 Open Science Conference, com ônus INCT da Criosfera/Centro 
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Polar e Climático/UFRGS (passagem aérea e diárias) e Projeto no 556.794/2009-5/Edital 
MCT/CNPq 23-2009/PROANTAR (taxa de inscrição). (Processo 23114.010248/2014) 

 
No 0971/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado ELPÍDIO INÁCIO FERNANDES FILHO, matrículas 7470-5/UFV e 1080252-8/SIAPE, 
no período de 16 a 30 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para realizar viagem a 

Auckland, Nova Zelândia, a fim de participar de reunião do Projeto ANTPAS – Antarctic 
Permafrost and Soils, com ônus Projeto no 556.794/2009-5/Edital MCT/CNPq 23-
2009/PROANTAR (diárias), bem como participar, com apresentação de trabalho, da XXXIII 
SCAR Biennial Meetings e 2014 Open Science Conference, com ônus INCT da Criosfera/Centro 
Polar e Climático/UFRGS (passagem aérea e diárias) e Projeto no 556.794/2009-5/Edital 
MCT/CNPq 23-2009/PROANTAR (taxa de inscrição). (Processo 23114.010249/2014) 

 

No 0972/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Associado MÁRCIO ROCHA FRANCELINO, matrículas 11396-4/UFV e 1465290-3/SIAPE, no 
período de 16 a 30 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para realizar viagem a Auckland, 
Nova Zelândia, a fim de participar de reunião do Projeto ANTPAS – Antarctic Permafrost and 
Soils, com ônus Projeto no 556.794/2009-5/Edital MCT/CNPq 23-2009/PROANTAR (diárias), 
bem como participar, com apresentação de trabalho, da XXXIII SCAR Biennial Meetings e 2014 
Open Science Conference, com ônus INCT da Criosfera/Centro Polar e Climático/UFRGS 
(passagem aérea e diárias) e Projeto no 556.794/2009-5/Edital MCT/CNPq 23-2009/PROANTAR 

(taxa de inscrição). (Processo 23114.009620/2014) 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 
 
No 0973/2014, DE 08/07/2014 – 1. exonerar, a pedido, a servidora CRISTINA 

BEATRIZ SCHEMES COSTA, matrículas 7147-1/UFV e 0431422-3/SIAPE, da função gratificada 

de Chefe de Seção – Expediente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, FG-7, do 
Departamento de Engenharia Civil, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; 2. designar a 
servidora CILENE KNAUF LOPES, matrículas 8901-X/UFV e 1672941-5/SIAPE, para ocupar a 
função gratificada de que trata o item anterior. (Processo 011420/2014) 

 
No 0974/2014, DE 08/07/2014 – 1. designar a servidora MARIA APARECIDA DUARTE 

LOPES, matrículas 10903-7/UFV e 1943574-9/SIAPE, para responder pela Coordenação de 

Bolsas do Programa Mais Educação no âmbito da Universidade Federal de Viçosa na ausência 
ou impedimento da titular, designada pela Portaria no 1.065/2013, de 23/07/2013, em 
substituição à Professora AMÉLIA CARLA SOBRINHO BIFANO, matrículas 7430-6/UFV e 
2060226-2/SIAPE; 2. manter inalteradas as demais disposições. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 

12/12/1990, e o que consta do Processo 011406/2014, resolve 
 
No 0975/2014, DE 08/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível de classificação C, nível de 
capacitação II, padrão de vencimento 02, código de vaga 872064, ocupado pela servidora 
CRISTIANE FIALHO DE JESUS, matrículas 10804-9/UFV e 1913753-5/SIAPE, a partir de 8 de 
julho de 2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, resolve 

 
No 0976/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
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Associado CLAUDIO LISIAS MAFRA DE SIQUEIRA, matrículas 8128-0/UFV e 1285799-1/SIAPE, 
no período de 22 de agosto a 2 de setembro de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com 
apresentação de trabalhos, da 8th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens 
and 12th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine, na Cidade do 
Cabo, África do Sul, com ônus FAPEMIG (passagem aérea), Programa de Pós-Graduação em 
Bioquímica Agrícola – CAPES/PROAP (sete diárias) e ônus limitado (taxa de inscrição). 

(Processo 23114.010903/2014) 
 
No 0977/2014, DE 08/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado CLAUDIO LISIAS MAFRA DE SIQUEIRA, matrículas 8128-0/UFV e 1285799-1/SIAPE, 
no período de 9 a 18 de agosto de 2014, incluindo o trânsito, para participar, com 
apresentação de trabalho, do 13th International Congress of Parasitology, na Cidade do México, 
México, com ônus Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Agrícola – CAPES/PROAP (sete 

diárias) e ônus limitado (passagem aérea). (Processo 23114.010696/2014) 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 
 
No 0978/2014, DE 09/07/2014 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a ADÃO MARTINS, matrículas 5371-6/UFV e 0429166-
5/SIAPE, ocupante da vaga no 337653 do cargo de Contínuo, nível de classificação C, nível de 

capacitação IV, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 
Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, 
publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 
8.112, de 11/12/1990, correspondente a 8/10 (oito décimos) da Função Gratificada FG-8; 2. 
declarar extinto o referido cargo. (Processo 010277/2014) 

 
No 0979/2014, DE 09/07/2014 – 1. conceder aposentadoria por invalidez 

permanente, com proventos proporcionais à razão de 29/35 (vinte e nove trinta e cinco avos), 
a DJALMA LOPES, matrículas 7476-4/UFV e 1079523-8/SIAPE, ocupante da vaga no 339717 do 
cargo de Pedreiro, nível de classificação B, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 11, 
do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 40, § 1o, inc. I, da 
Constituição Federal, c/c Emenda Constitucional no 70, de 29/03/2012, e dos arts. 186, inc. I, 
e 188, § 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
009987/2014) 

 
No 0980/2014, DE 09/07/2014 – 1. conceder aposentadoria por invalidez 

permanente, com proventos proporcionais à razão de 31/35 (trinta e um trinta e cinco avos), a 
JOSÉ MARIA LEAL FERREIRA, matrículas 10098-6/UFV e 1740714-4/SIAPE, ocupante da vaga 
no 868639 do cargo de Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de 
capacitação II, padrão de vencimento 04, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 
Viçosa, nos termos do art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal e dos arts. 186, inc. I, e 
188, § 2o, da Lei no 8.112, de 11/12/1990; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

009132/2014) 
 
No 0981/2014, DE 09/07/2014 – 1. conceder à viúva ANGELINA DAS GRAÇAS SILVA 

ROCHA uma cota de pensão vitalícia correspondente aos proventos do Sr. CLAUDIONOR 
ROCHA, matrículas 0902-4/UFV e 0427134-6/SIAPE, servidor aposentado conforme Portaria no 
0836/2009, publicada no DOU de 17/08/2009, em razão de seu falecimento ocorrido em 29 de 
junho de 2014, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. I, da Lei no 
10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 216, §1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 8.112, de 
11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 29 de junho de 2014. 
(Processo 011108/2014) 

 
No 0982/2014, DE 09/07/2014 – aplicar à empresa M&M SOLUÇÕES CORPORATIVAS 

LTDA - ME, CNPJ no 06.122.074/0001-87, a pena de advertência, cumulada com multa de 
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mora de 7,7% (sete vírgula sete por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 
2013NE804113, pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta 
Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão no 
536/2013, determinando, ainda, o registro das punições no SICAF, de acordo com o subitem 
16.6 do Edital mencionado. (Processo 015495/2013) 

 

No 0983/2014, DE 09/07/2014 – aplicar à empresa WEASPE COMERCIAL LTDA - EPP, 
CNPJ no 17.102.636/0001-47, a pena de advertência, cumulada com multa de mora de 10% 
(dez por cento) sobre o valor das Notas de Empenho nos 2013NE804938, 2013NE804939, 
2013NE804940, 2013NE804941 e 2013NE804942, pelo atraso injustificado no cumprimento 
das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 7.2, 7.2.1 
e 7.3 da Ata de Registro de Preços no 130/2013, determinando, ainda, o registro das punições 
no SICAF, de acordo com o subitem 7.6 da Ata mencionada. (Processo 008480/2013) 

 
No 0984/2014, DE 09/07/2014 – aplicar à empresa MINAS CIENTÍFICA LTDA - ME, 

CNPJ no 04.511.624/0001-24, a pena de advertência, cumulada com multa de mora de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2013NE802994, pelo atraso injustificado 
no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 484/2013, determinando, ainda, o registro 
das punições no SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 
013307/2013) 

 
No 0985/2014, DE 09/07/2014 – aplicar à empresa ADILSON SILVA JUNIOR - ME, 

CNPJ no 08.223.886/0001-44, a pena de advertência, cumulada com multa de mora de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho no 2011NE804113, pelo atraso injustificado 
no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos 
subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão no 447/2011, determinando, ainda, o registro 
das punições no SICAF, de acordo com o subitem 15.6 do Edital mencionado. (Processo 

012636/2011) 
 
No 0986/2014, DE 09/07/2014 – aplicar à empresa INFORMÁTICA.COM LTDA, CNPJ 

no 12.468.333/0001-29, a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo 
de 3 (três) anos, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada 
com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos representados pelas Notas de 
Empenho nos 2012NE804494, 2012NE804495, 2012NE804497, 2012NE804498, 

2012NE804500, 2012NE804502, 2012804504 e 2012NE804505, bem como com a sua 
rescisão, pela inexecução total das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com 
fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 19.2 e 19.2.2 do Edital de Pregão 
no 408/2012, determinando, ainda, o registro das punições e o descredenciamento junto ao 
SICAF. (Processo 008444/2012) 

 
No 0987/2014, DE 09/07/2014 – designar o Professor JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA, 

matrículas 6603-6/UFV e 0429986-1/SIAPE, para substituir o Professor RUBENS ALVES DE 

OLIVEIRA, matrículas 6951-5/UFV e 0431205-1/SIAPE, no cargo de direção de Diretor do 
Centro de Ciências Agrárias, CD-3, no período de 15/07/2014 a 29/07/2014, por motivo de 
férias regulamentares do titular. (Processo 011503/2014) 

 
No 0988/2014, DE 09/07/2014 – 1. conceder à viúva MARIA DE LOURDES SILVA 

AMBRÓSIO uma cota de pensão vitalícia correspondente aos proventos do Sr. JOSÉ FERNANDO 
AMBRÓSIO, matrículas 1216-5/UFV e 0427269-5/SIAPE, servidor aposentado conforme 
Portaria no 0345/2010, publicada no DOU de 22/03/2010, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 19 de junho de 2014, por força do disposto no art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, c/c art. 2o, inc. 
I, da Lei no 10.887, de 18/06/2004, e dos arts. 215, 216, §1o, e 217, inc. I, “a”, da Lei no 
8.112, de 11/12/1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 19 de junho 
de 2014. (Processo 010772/2014) 
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A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 
Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 362, de 10/04/2012, publicada no DOU de 11/04/2012, e o que consta do Processo 
23114.011443/2014, resolve 

 

No 0989/2014, DE 09/07/2014 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto ELISEU JOSÉ GUEDES PEREIRA, matrículas 8706-8/UFV e 2622766-8/SIAPE, no 
período de 15 a 19 de julho de 2014, incluindo o trânsito, para ministrar palestra no 41o 
Congress SOCOLEN, em Cali, Colômbia, com ônus limitado. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 

que consta do Processo 011462/2014, resolve 
 
No 0990/2014, DE 09/07/2014 – designar o Professor JORGE ABDALA DERGAM DOS 

SANTOS, matrículas 6391-6/UFV e 0430613-1/SIAPE, para substituir a Professora MARIA 
GORETI DE ALMEIDA OLIVEIRA, matrículas 4638-8/UFV e 0428797-8/SIAPE, no cargo de 
direção de Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CD-3, no período de 21 de 
julho a 4 de agosto de 2014, por motivo de férias regulamentares da titular. 

 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, de 11/12/1990, publicada no DOU de 
12/12/1990, e o que consta do Processo 011082/2014, resolve 

 
No 0991/2014, DE 10/07/2014 – declarar vago, em razão de posse em outro cargo 

inacumulável, um cargo de Técnico em Contabilidade, nível de classificação D, nível de 

capacitação II, padrão de vencimento 02, código de vaga 214240, ocupado pelo servidor 
WAGNER GONÇALVES ROCHA, matrículas 10808-1/UFV e 1912981-8/SIAPE, a partir de 9 de 
julho de 2014. 

 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o 
que consta do Processo 011538/2014, resolve 

 
No 0992/2014, DE 10/07/2014 – designar a servidora SILVIA LÚCIA GORETTI 

GERARDO GUERREIRO, matrículas 10781-6/UFV e 1916457-5/SIAPE, para substituir o servidor 
ALBERTO SIMÃO DA SILVA, matrículas 6199-9/UFV e 0429672-1/SIAPE, no cargo de direção 
de Diretor da Biblioteca Central, CD-4, no período de 14 a 23 de julho de 2014, por motivo de 
férias regulamentares do titular. 

 
(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 

 
 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 

0568/2011, publicada no Diário Oficial da União de 01/06/2011, considerando competência 
delegada pela Portaria 00882/2008, os artigos 4º e 5º do Decreto 97.458/89, o artigo 70, da 
Lei 8.112, de 11/12/1990, o artigo 12, da Lei 8.270, de 17/12/1991 e legislação 
complementar que tratam da Regulamentação da Concessão dos Adicionais de Insalubridade e 
Periculosidade, resolve    
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ATO Nº 494/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MIRENE PELOSO, matrículas 11099-X/UFV e 3314633/SIAPE, ocupante do cargo de Professor 
de Magistério Superior, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade 
Federal de Viçosa e localizada no Hospital São Sebastião, no Ambulatório da Policlínica e na 
Divisão de Saúde, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes biológicos, 

correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 006090/2013, a contar de 
15/05/2014. 

 
ATO Nº 495/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MIRENE PELOSO, matrículas 10727-1/UFV e 2314633/SIAPE, ocupante do cargo de Médico, 
lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e 

localizada no Hospital São Sebastião, por exercer atividades consideradas insalubres, por 
agentes biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
006091/2013, a contar de 14/05/2014. 

 
ATO Nº 496/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MIRNA PEÇANHA BRITO, matrículas 10728-X/UFV e 1909304/SIAPE, ocupante do cargo de 
Médico, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa 

e localizada no Hospital São Sebastião e no Programa Saúde da Família Santa Clara, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes biológicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 
conforme laudo pericial constante no Processo 000932/2014, a contar de 15/05/2014. 

 
ATO Nº 497/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

DEISE MOURA DE OLIVEIRA, matrículas 11296-8/UFV e 2034429/SIAPE, ocupante do cargo de 

Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Medicina e Enfermagem da 
Universidade Federal de Viçosa e localizada no Programa Saúde da Família Nova Viçosa e 
outros locais destinados aos cuidados da saúde humana, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 019291/2013, a contar de 15/05/2014. 

 

 
ATO Nº 498/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MARIANA DE BARROS, matrículas 11369-7/UFV e 2048998/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 
Viçosa e localizada no Laboratório de Agroecologia, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 017604/2013, a contar de 15/05/2014. 

 
ATO Nº 499/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

BERNADETE LOPES RODRIGUES, matrículas 11476-6/UFV e 2061754/SIAPE, ocupante do 
cargo de Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Fitopatologia da Universidade 
Federal de Viçosa e localizada no Laboratório de Genômica, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau 
máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 018437/2013, a contar de 16/05/2014. 

 
ATO Nº 500/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MILENE LOPES DA SILVA, matrículas 11482-0/UFV e 2061740/SIAPE, ocupante do cargo de 
Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de 
Viçosa e localizada no Laboratório de Biologia de População de Fitopatógenos, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 
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20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 
pericial constante no Processo 018435/2013, a contar de 16/05/2014. 

 
ATO Nº 501/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

CASSIA GONDIM PEREIRA, matrículas 11336-0/UFV e 2049094/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de 

Viçosa e localizada no Laboratório de Nematologia, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 019406/2013, a contar de 16/05/2014. 

 
ATO Nº 502/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

RACHEL SOARES RAMOS, matrículas 11446-4/UFV e 2056725/SIAPE, ocupante do cargo de 

Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 
Viçosa e localizada nos Laboratórios de Cultura de Tecido Vegetal e de Biotecnologia e 
Melhoramento Vegetal, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, 
correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 019148/2013, a contar de 
23/05/2014. 

 
ATO Nº 503/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

AMANDA QUERUBINA MEIRA, matrículas 11333-6/UFV e 2046885/SIAPE, ocupante do cargo 
de Assistente de Laboratório, lotada no Departamento de Microbiologia da Universidade Federal 
de Viçosa e localizada no Laboratório de Aulas Práticas de Microbiologia, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau 
máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 014639/2013, a contar de 28/05/2014. 

 

ATO Nº 504/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 
CYNTHIA CANEDO DA SILVA, matrículas 11081-7/UFV e 1985956/SIAPE, ocupante do cargo de 
Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Microbiologia da Universidade 
Federal de Viçosa e localizada nos Laboratórios de Imunovirologia Molecular e de Aulas Práticas 
de Microbioligia, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, 
correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 019823/2013, a contar de 

28/05/2014. 
 
ATO Nº 505/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

MARIA VANESSA NEVES, matrículas 11368-9/UFV e 2051152/SIAPE, ocupante do cargo de 
Assistente de Laboratório, lotada no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa e 
localizada nos Laboratórios de Aulas Práticas de Química e de Biologia, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau 
máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 

constante no Processo 019176/2013, a contar de 28/05/2014. 
 
ATO Nº 506/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade à servidora 

SABRINA KESSIA GONÇALVES PEREIRA, matrículas 11380-8/UFV e 2048392/SIAPE, ocupante 
do cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Viçosa e localizada nos Laboratórios de Operações e Processos e de 
Novos Produtos, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, 
correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 001773/2014, a contar de 
29/05/2014. 

 
ATO Nº 507/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

PAULO ROBERTO BERNARDO RODRIGUES, matrículas 11375-1/UFV e 2048905/SIAPE, 
ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotado no Departamento de Solos da 
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Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Fertilidade de Solos, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 
20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 
pericial constante no Processo 015746/2013, a contar de 13/05/2014. 

 
ATO Nº 508/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

GUILHERME RENA RODRIGUES, matrículas 11287-9/UFV e 2033071/SIAPE, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Agropecuária, lotado no Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal 
de Viçosa e localizado na Casa de Vegetação, por exercer atividades consideradas insalubres, 
por agentes químicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
020401/2013, a contar de 16/05/2014. 

 

ATO Nº 509/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 
DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA, matrículas 11341-7/UFV e 2049555/SIAPE, ocupante do cargo 
de Técnico em Agropecuária, lotado no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 
Viçosa e localizado na Fazenda Experimental de Coimbra, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 015669/2013, a contar de 16/05/2014. 

 

ATO Nº 510/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 
RICARDO MAURO GHETTI CABRAL, matrículas 10959-2/UFV e 1955118/SIAPE, ocupante do 
cargo de Médico, lotado no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal 
de Viçosa e localizado no Hospital Santa Isabel, na cidade de  Ubá-MG, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes biológicos, correspondente ao percentual de 10%, grau 
médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 019296/2013, a contar de 15/05/2014. 

 
ATO Nº 511/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

MARCELLO REBELLO LIGNANI SIQUEIRA, matrículas 11003-5/UFV e 1972534/SIAPE, ocupante 
do cargo de Médico, lotado no Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado no Programa Saúde da Família e em Postos de Saúde, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes biológicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 015510/2012, a contar de 15/05/2014. 
 
ATO Nº 512/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

GEOVANI DO CARMO COPATI DA SILVA, matrículas 11347-6/UFV e 2049508/SIAPE, ocupante 
do cargo de Técnico em Agropecuária, lotado no Departamento de Solos da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado na Sala de Preparo de Amostras e na Casa de Vegetação, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 015745/2013, a contar de 16/05/2014. 
 

ATO Nº 513/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 
JOSÉ MAURÍCIO LINO, matrículas 11501-0/UFV e 2062042/SIAPE, ocupante do cargo de 
Técnico de Laboratório, lotado no Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e 
localizado no Laboratório de Isótopos Estáveis, por exercer atividades consideradas insalubres, 
por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
000756/2014, a contar de 15/05/2014. 

 
ATO Nº 514/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

JOSÉ MAURÍCIO MACHADO PIRES, matrículas 11500-2/UFV e 2061940/SIAPE, ocupante do 
cargo de Técnico de Laboratório, lotado no Departamento de Fitotecnia da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Pós-Colheita, por exercer atividades 
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consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau 
máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 019004/2013, a contar de 15/05/2014. 

 
ATO Nº 515/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

JÚLIO CÉSAR NUNES, matrículas 11359-X/UFV e 2049485/SIAPE, ocupante do cargo de 

Técnico em Agropecuária, lotado no Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa 
e localizado na Sala de Preparo de Amostras e na Casa de Vegetação, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 10%, grau 
médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 015744/2013, a contar de 16/05/2014. 

 
ATO Nº 516/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

ULISSES FERNANDO DE OLIVEIRA, matrículas 11497-9/UFV e 2982203/SIAPE, ocupante do 
cargo de Técnico de Laboratório, lotado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Viçosa e localizado nos Laboratórios de Aulas Práticas de Química e de Biologia, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 
20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 
pericial constante no Processo 019174/2013, a contar de 23/05/2014. 

 
ATO Nº 517/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

RODRIGO REZENDE CARDOSO, matrículas 11614-9/UFV e 1796300/SIAPE, ocupante do cargo 
de Engenheiro/Área, lotado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Patógenos de Origem Alimentar e Hídrico, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos e biológicos, correspondente 
ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 
efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 002679/2014, a contar de 29/05/2014. 

 

ATO Nº 518/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 
LEONARDUS VERGUTZ, matrículas 11018-3/UFV e 1971144/SIAPE, ocupante do cargo de 
Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Solos da Universidade Federal de 
Viçosa e localizado no Laboratório de Solos Florestais, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 002581/2014, a contar de 29/05/2014. 

 
ATO Nº 519/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA, matrículas 11282-8/UFV e 2033272/SIAPE, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Agropecuária, lotado no Departamento de Microbiologia da Universidade Federal 
de Viçosa e localizado na Casa de Vegetação, por exercer atividades consideradas insalubres, 
por agentes químicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o 
vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
003211/2014, a contar de 30/05/2014. 

 
ATO Nº 520/2014, DE 06/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 

WELLINGTON EMILIO HILARINO FERNANDES, matrículas 11385-9/UFV e 2049818/SIAPE, 
ocupante do cargo de Técnico em Edificações, lotado no Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Materiais de Construção, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes físicos e químicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 
conforme laudo pericial constante no Processo 014696/2013, a contar de 28/05/2014. 

 
ATO Nº 521/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA, matrículas 10415-9/UFV e 
1571642/SIAPE, ocupante do cargo de Farmacêutico, lotado na Divisão de Saúde e localizado 
no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Federal de Viçosa, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos, alterando o percentual correspondente de 
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10%, grau médio, para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 
efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 000966/2014, a contar de 23/05/2014. 

 
ATO Nº 522/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOSÉ EDUARDO SERRÃO, matrículas 7717-8/UFV e 1217036/SIAPE, 
ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia 

Geral e localizado no Laboratório de Biologia Estrutural da Universidade Federal de Viçosa, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, alterando o percentual 
correspondente de 10%, grau médio, para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 001900/2014, a 
contar de 23/05/2014. 

 
ATO Nº 523/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor FRANCISCO DE ASSIS LOPES, matrículas 6847-0/UFV e 
431082/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária, lotado no Departamento de 
Fitotecnia e localizado nos Laboratórios de Cultura de Tecido Vegetal e de Biotecnologia e 
Melhoramento Vegetal da Universidade Federal de Viçosa, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por agentes químicos, alterando o percentual correspondente de 10%, grau médio, 
para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme 
laudo pericial constante no Processo 002022/2011, a contar de 16/05/2014. 

 

ATO Nº 524/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 
insalubridade da servidora RENATA CRISTINA BARBOSA, matrículas 10770-0/UFV e 
1913338/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de 
Biologia Geral e localizada no Laboratório de Biologia Molecular de Insetos da Universidade 
Federal de Viçosa, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, 
alterando o percentual correspondente de 10%, grau médio, para 20%, grau máximo, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 

Processo 001260/2014, a contar de 15/05/2014. 
 
ATO Nº 525/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora JULIANA IMACULADA LOPES FIALHO BATISTA, matrículas 10942-
8/UFV e 1954294/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotada no 
Departamento de Tecnologia de Alimentos e localizada no Laboratório de Pesquisa em Cereais 
da Universidade Federal de Viçosa, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes 

químicos, alterando o percentual correspondente de 10%, grau médio, para 20%, grau 
máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 
constante no Processo 010746/2012, a contar de 28/05/2014. 

 
ATO Nº 526/2014, DE 06/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor SÉRGIO HERMÍNIO BROMMONSCHENKEL, matrículas 6525-0/UFV e 
429927/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 
Departamento de Fitopatologia e localizado no Laboratório de Genômica da Universidade 

Federal de Viçosa, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos, 
alterando o percentual correspondente de 10%, grau médio, para 20%, grau máximo, 
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 
Processo 012206/2013, a contar de 16/05/2014. 

 
ATO Nº 534/2014, DE 10/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor PEDRO SIMÃO TEIXEIRA, matrículas 6143-3/UFV e 429625/SIAPE, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório, lotado na Divisão de Saúde e localizado no 
Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Federal de Viçosa, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por agentes químicos e biológicos, alterando o percentual 
correspondente de 10%, grau médio, para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 002725/2014, a 
contar de 28/05/2014. 
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ATO Nº 535/2014, DE 10/06/2014 - conceder adicional de insalubridade ao servidor 
PAULO SÉRGIO BENTO, matrículas 11539-8/UFV e 2065497/SIAPE, ocupante do cargo de 
Operador de Máquinas Agrícolas, lotado na Divisão de Parques e Jardins da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado no Setor de Máquinas Agrícolas de Terraplanagem, por exercer 
atividades consideradas insalubres, por agentes químicos e físicos, correspondente ao 
percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 022485/2013, a contar de 30/05/2014. 
 
ATO Nº 536/2014, DE 10/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

periculosidade do servidor JURANDIR DE SOUZA LAZZARINI, matrículas 11360-3/UFV e 
2050331/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, lotado no Departamento de 
Veterinária da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Raio-X do Hospital 
Veterinário, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos e biológicos, 

e periculosas, por exposição a radiação ionizante, alterando o adicional de periculosidade para 
o de insalubridade, correspondente a 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico 
de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial e termo de opção constante no Processo 
014470/2013, a contar de 03/06/2014. 

 
ATO Nº 544/2014, DE 13/06/2014 - retificar a concessão do adicional de 

periculosidade do servidor PABLO SILVA PEREIRA, matrículas 11053-1/UFV e 1979102/SIAPE, 
ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, lotado no Departamento de Veterinária da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Raio-X do Hospital Veterinário, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por agentes químicos e biológicos, e periculosas, 
por exposição a radiação ionizante, alterando o adicional de periculosidade para o de 
insalubridade, correspondente a 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial e termo de opção constante no Processo 
000858/2013, a contar de 04/06/2014. 
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