
 

 

 

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

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ATO No 00137/2014/PAD, DE 26/9/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a Resolução nº 

03/2006 do Conselho Universitário e o que consta do processo nº 015420/2014, resolve 1. 

nomear os servidores EDSON DE ARAÚJO, matrículas 5045-8/UFV e 0428962-8/SIAPE, JOSÉ 

DOMINGOS PENA, matrículas 5209-4/UFV e 0429055-3/SIAPE e GUSTAVO JOSÉ RODRIGUES 

LOPES, matrículas 8788-2/UFV e 1648057-3/SIAPE, para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da servidora LETÍCIA GOMES 

ALMEIDA, matrículas 11903-2/UFV e   2156962-5/SIAPE. 2 - nomear o servidor JEFFERSON 

MACHADO FONTES, matrículas 7322-9/UFV e 1006587-6/SIAPE, para atuar como Orientador 

da servidora em Estágio Probatório. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-

Reitora. 

 

ATO No 00138/PAD/2014, DE 09/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 018982/2013, resolve 

designar o engenheiro civil LUIZ AUGUSTO MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV, para atuar  

como gestor no Contrato nº 170/2014 (Restaurante Universitário II – etapa III), firmado entre 

a UFV e a empresa ANDRADE & RODRIGUES   LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria 

Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00139/PAD/2014, DE 09/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 018982/2013, resolve 

designar os engenheiros civis PATRÍCIA DAS GRAÇAS LUIS DE QUEIROZ, matrícula 10563-

5/UFV e JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrícula 8248-1/UFV, para fiscalizar as obras e serviços 

necessários à execução da terceira etapa do Restaurante Universitário II, situado no Campus 

de Viçosa-MG, firmado entre a UFV e a empresa ANDRADE & RODRIGUES  LTDA. Publique-se e 

cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00140/2014/PAD, DE 16/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 008051/2014, resolve 

designar os servidores ULISSES BIFANO COMINI, matrícula 10414-0/UFV e BELMIRO 

ZAMPERLINI, matrícula 7218-4/UFV, para atuarem como gestores do Contrato nº 176/2014, 

firmado entre a UFV e a empresa M & C – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. Publique-se e 

cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00141/PAD/2014, DE 17/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 



 

 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 012113/2014, resolve 

designar o engenheiro civil LUIZ AUGUSTO MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV, para atuar 

como gestor no Contrato nº 173/2014 (Sinalização vertical e horizontal das vias internas do 

Campus da UFV - Viçosa-MG), firmado entre a UFV e a empresa MAXITRAN SINALIZAÇÃO  

LTDA.  Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00142/2014/PAD, DE 17/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 012113/2014, resolve 

designar a engenheira civil BIANCA NESPOLI CORTEZ, CPF nº 058.387.867-95, como 

convidada, para fiscalizar as obras e serviços necessários à sinalização vertical e horizontal das 

vias internas do Campus da UFV em Viçosa-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria 

Granzinolli, Pró-Reitora. 

          

ATO No 00143/PAD/2014, DE 29/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 009320/2013, resolve 

designar o servidor MARCELO RODRIGUES DOS REIS, matrícula 10302-0/UFV, para atuar como 

gestor no Contrato nº 238/2013, firmado entre a UFV e a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA., referente a prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva de veículos 

automotivos, com a finalidade de atender a Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio 

Paranaíba-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora.  

 

ATO No 00144/2014/PAD, DE 29/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 004789/2014, resolve 

designar o servidor MARCELO RODRIGUES DOS REIS, matrícula 10302-0/UFV, para atuar como 

gestor do Contrato nº 088/2014, firmado entre a UFV e a empresa UNIVERSITÁRIA LOCADORA 

DE VEÍCULOS LTDA-ME., referente a locação de veículos leves com motoristas, com a 

finalidade de atender a Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba-MG. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 000145/PAD/2014, DE 29/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a Resolução nº 

03/2006 do Conselho Universitário e o que consta do processo nº 016564/2014, resolve 1. 

nomear os servidores GERALDO CÉSAR MILAGRES, matrículas 9611-3/UFV e 0430105-

9/SIAPE, JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrículas 8248-1/UFV e 1455124-4/SIAPE e LEONARDO 

DE ASSIS VIDIGAL, matrículas 10416-7/UFV e 1833492-2/SIAPE, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da servidora SANDRA DE 

FÁTIMA DOS SANTOS, matrículas 11919-9/UFV e 2162542-8/SIAPE. 2. nomear o servidor 

JOSÉ MARCELO DA SILVA, matrículas 5983-8/UFV e 429534-2/SIAPE, para atuar como 

Orientador da servidora em Estágio Probatório. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria 

Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00146/PAD/2014, DE 29/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 019189/2013, resolve designar 



 

 

os servidores ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA CALIL, matrículas 6636-2/UFV e 430903-3/SIAPE, 

JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrículas 8248-1/UFV e 1455124-4/SIAPE e RUBENS EUSTÁQUIO 

SILVEIRA DA CUNHA, matrículas 2725-1/UFV e 428013-2/SIAPE, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o recebimento definitivo das obras e 

serviços necessários à construção da Casa de Química para Estação de Tratamento de Água, 

situada na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Florestal-MG. Publique-se e cumpra-se. 

(a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 000147/PAD/2014, DE 31/10/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a Resolução nº 

03/2006 do Conselho Universitário e o que consta do processo nº 008936/2013, resolve 1. 

nomear os servidores GUSTAVO JOSÉ RODRIGUES LOPES, matrículas 8788-2/UFV e 1648057-

3/SIAPE, JEFFERSON MACHADO FONTES, matrículas 7322-9/UFV e 1006587-6/SIAPE e RITA 

DE CÁSSIA FERNANDES DE ARAÚJO, matrículas 6340-1/UFV e 429792-2/SIAPE, para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem Comissão de Avaliação das demais fases do Estágio 

Probatório do servidor TIAGO JOSÉ HENRIQUE COUTINHO, matrículas 11293-3/UFV e 

2033338-5/SIAPE. 2. nomear o servidor HENRIQUE PAIVA DEL GIÚDICE, matrículas 4123-

8/UFV e 428556-8/SIAPE, para atuar como Orientador do servidor em Estágio Probatório. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00148/2014/PAD, DE 04/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 012066/2014, resolve 

designar os servidores MARISA BARLETTO, matrícula 7606-6/UFV e FELIPE MAGALHÃES 

STELLI, matrícula 11189-9/UFV, para atuarem como gestores do Contrato nº 179/2014, 

firmado entre a UFV e a empresa ANA PEREIRA DOS SANTOS. Publique-se e cumpra-se. (a) 

Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00149/2014/PAD, DE 05/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 014773/2014, resolve 

designar os servidores GILMAR EDIBERTO VALENTE, matrícula 7390-3/UFV e KARLA VELOSO 

GONÇALVES RIBEIRO, matrícula 8829-3/UFV, para atuarem como gestores do Contrato nº 

189/2014, firmado entre a UFV e a empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.  Publique-se e 

cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00150/PAD/2014, DE 06/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 008240/2014, resolve 

designar os servidores BELMIRO ZAMPERLINI, matrícula 7218-4/UFV e TIAGO JOSÉ HENRIQUE 

COUTINHO, matrícula 11293-3/UFV, para fiscalizarem os serviços contantes do Pregão 

Eletrônico nº 223/2014 (Instalação de sistema circuito fechado TV, 50 câmeras fixas IR com 

suporte – 30 metros, no campus da UFV), firmado entre a UFV e a empresa XPTI TECNOLOGIA 

EM SEGURANÇA LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00151/PAD/2014, DE 07/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 018980/2013, resolve 



 

 

designar o engenheiro civil LUIZ AUGUSTO MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV, para atuar  

como gestor no Contrato nº 200/2014 (obra destinada ao Restaurante Universitário II - etapa 

II, situada no campus da UFV em Florestal-MG), firmado entre a UFV e a empresa VECON 

VOLPINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES   LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria 

Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00152/PAD/2014, DE 07/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 018980/2014, resolve 

designar os engenheiros civis JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrícula 8248-1/UFV e RAFAEL LOPES 

E SILVA, matrícula 10370-5/UFV, para fiscalizarem as obras e serviços necessários à 

construção da etapa II do Restaurante Universitário II, situada no campus da UFV, Florestal-

MG, firmado entre a UFV e a empresa VECON VOLPINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00153/2014/PAD, DE 07/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008, e o que consta do Processo 001695/2013, resolve 

designar os professores PAULO TADEU LEITE ARANTES, matrícula 5121-7/UFV, JOSÉ LUIZ 

RANGEL PAES, matrícula 6352-5/UFV e ANTÔNIO CLEBER GONÇALVES TIBIRIÇÁ, matrícula 

5844-0/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão a fim de acompanhar 

a elaboração do Projeto Urbanístico Executivo do CENTEV e, fazer a interlocução entre a 

empresa CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., o CENTEV e a COESF. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00154/2014/PAD, DE 14/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 015541/2014, resolve 

designar os servidores FREDERICO JOSÉ VIEIRA PASSOS, matrícula 6911-6/UFV e SILVANE 

GUIMARÃES SILVA GOMES, matrícula 8476-X/UFV, para atuarem como gestores no Contrato no 

190/2014, firmado entre a UFV e a FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE. Publique-se 

e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 000155/2014/PAD, DE 17/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 007858/2014, resolve 

designar os servidores JOSÉ JORGE LOPES CAMPOS, matrícula 2893-2/UFV e FÁTIMA LADEIRA 

MENDES DUARTE, matrícula 7804-2/UFV, para atuarem como gestores no Contrato 208/2014, 

firmado entre a UFV e empresa TRIGOLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP. Publique-se e 

cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora.   

 

ATO No 00156/PAD/2014, DE 19/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 013848/2012, resolve designar 

os servidores LEONARDO DE ASSIS VIDIGAL, matrícula 10416-7/UFV, LUIZ AUGUSTO 

MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV e FREDERICO GARCIA PINTO, matrícula 10085-4/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o 



 

 

recebimento definitivo das obras e serviços necessários à construção do Restaurante 

Universitário II, situado na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba-MG. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00157/PAD/2014, DE 19/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 014014/2012, resolve designar 

os servidores LEONARDO DE ASSIS VIDIGAL, matrícula 10416-7/UFV, LUIZ AUGUSTO 

MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV e FREDERICO GARCIA PINTO, matrícula 10085-4/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o 

recebimento definitivo das obras e serviços necessários à construção da primeira etapa do 

Edifício de Laboratório de Ensino, situado na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio 

Paranaíba-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00158/PAD/2014, DE 20/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 015856/2012, resolve designar 

os servidores LEONARDO DE ASSIS VIDIGAL, matrícula 10416-7/UFV, LUIZ AUGUSTO 

MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV e FREDERICO GARCIA PINTO, matrícula 10085-4/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o 

recebimento definitivo das obras e serviços necessários à construção da primeira etapa do 

Edifício de Laboratórios de Ensino II, situado na Universidade Federal de Viçosa, Campus de 

Rio Paranaíba-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00159/PAD/2014, DE 20/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 018880/2013, resolve designar 

os servidores LEONARDO DE ASSIS VIDIGAL, matrícula 10416-7/UFV, LUIZ AUGUSTO 

MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV e FREDERICO GARCIA PINTO, matrícula 10085-4/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o 

recebimento definitivo das obras e serviços necessários à construção do Edifício de 

Laboratórios de Ensino II, etapa II, situado na Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio 

Paranaíba-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00160/2014/PAD, DE 20/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 017892/2013, resolve 

designar o engenheiro civil HENRIQUE PAIVA DEL GIÚDICE, matrícula 4123-8/UFV, para atuar 

como gestor no Contrato nº 134/2014, firmado entre a UFV e a empresa ELEVADORES ATLAS 

SCHINDLER S/A. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora.      

 

ATO No 00161/2014/PAD, DE 20/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 017892/2013, resolve 

designar os servidores ANDRÉIA APARECIDA LOPES BURNIER, matrícula 10798-0/UFV e 

ANDRÉ MOSQUEIRA POSSATO, matrícula 10937-1/UFV, como fiscal dos serviços necessários ao 

fornecimento e instalação de elevadores de passageiros no Campus da UFV -  Viçosa-MG. 

Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 



 

 

 

ATO No 00162/PAD/2014, DE 21/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 016894/2013, resolve designar 

os engenheiros RICARDO DAVID MAFIA RIGUEIRA, matrícula 8843-9/UFV, JOÃO ANTÔNIO 

FORATO, matrícula 8248-1/UFV e JEFFERSON MACHADO FONTES, matrícula 7322-9/UFV, para, 

sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o recebimento 

definitivo das obras e serviços necessários ao recapeamento de vias do Campus da 

Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria 

Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00163/2014/PAD, DE 24/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 015387/2014, resolve 

designar os servidores RANGEL RIBEIRO MARQUES, matrícula 10428-0/UFV e ULISSES 

GUIMARÃES BARROS, matrícula 8902-8/UFV, para atuarem como gestores no Contrato nº 

205/2014, firmado entre a UFV e a empresa VICOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Publique-

se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00164/2014/PAD, DE 24/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 015386/2014, resolve 

designar os servidores RANGEL RIBEIRO MARQUES, matrícula 10428-0/UFV e BRUNO 

HENRIQUE ROCHA, matrícula 10978-9/UFV, para atuarem como gestores no Contrato nº 

206/2014, firmado entre a UFV e a empresa VICOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Publique-

se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00165/2014/PAD, DE 24/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 015385/2014, resolve 

designar os servidores AGNALDO HENRIQUE SILVA FONSECA, matrícula 8929-X/UFV e 

ALYSSON RIBEIRO PAIVA, matrícula 10720-4/UFV, para atuarem como gestores no Contrato nº 

201/2014, firmado entre a UFV e a empresa JACKSON DORNELLES – ME. Publique-se e 

cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00166/2014/PAD, DE 24/11/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 007589/2014, resolve 

designar as servidoras LORENA DE FREITAS AQUINO FIALHO, matrícula 11248-8/UFV e CARLA 

SANTANA DA SILVA CASTRO, matrícula 8899-4/UFV, para atuarem como gestoras nos 

Contratos conforme abaixo:  

 

Nº 171/2014, firmado entre a UFV e a empresa R.S.R. COMERCIAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA 

– EPP; Nº 172/2014, firmado entre a UFV e a empresa D-TUDO DISTRIBUIDORA LTDA-ME; 

Nº 188/2014, firmado entre a UFV e a empresa TÃNIA APARECIDA DIAS DA CRUZ  LÁTARO 

– ME; Nº 212/2014, firmado entre a UFV e a empresa VEIGA & JOBIM LTDA – ME e, Nº 

213/2014, firmado entre a UFV e a empresa COMÉRCIO E INDÚSTRIA IRMÃOS REIS LTDA – 

EPP. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 



 

 

ATO No 00167/PAD/2014, DE 04/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 012757/2014, resolve 

designar as servidoras FÁTIMA LADEIRA MENDES DUARTE, matrícula 7804-2/UFV e GILMARA 

ALVES ZANIRATE, matrícula 11041-8/UFV para atuarem como Gestoras no Contrato nº 

226/2014, firmado entre a UFV e a empresa NEIRE MÁRCIO LIMA & CIA LTDA. - ME. Publique-

se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00168/PAD/2014, DE 08/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 016440/2014, resolve 

designar o engenheiro civil LUIZ AUGUSTO MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV para atuar  

como gestor no Contrato nº 225/2014, firmado entre a UFV e a empresa ANDRADE & 

RODRIGUES ENGENHARIA LTDA.  Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-

Reitora.  

 

ATO No 00169/PAD/2014, DE 08/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 009464/2014, resolve 

designar o engenheiro civil LUIZ AUGUSTO MONNERAT, matrícula 10621-6/UFV para atuar 

como gestor no Contrato nº 227/2014, firmado entre a UFV e a empresa ANDRADE & 

RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-

Reitora. 

 

ATO No 00170/2014/PAD, DE 08/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 009464/2014, resolve 

designar a servidora ANDRÉIA APARECIDA LOPES BURNIER, matrícula 10798-0/UFV como 

fiscal no Contrato nº 227/2014, firmado entre a UFV e a empresa ANDRADE & RODRIGUES 

ENGENHARIA LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00171/2014/PAD, DE 08/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo nº 016440/2014/2014, resolve 

designar o Eng.º Civil MARCELO ADANILCE DOS SANTOS, matrícula nº 3506-8/FUNARBE, CPF 

nº 037.373.786-65, como convidado, para atuar como fiscal no Contrato nº 225/2014, firmado 

entre a UFV e a empresa ANDRADE & RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. Publique-se e cumpra-

se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00172/PAD/2014, DE 10/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00011/2009 e o que consta do processo nº 0004793/2014, resolve 

designar os servidores JEFFERSON MACHADO FONTES, matrícula 7322-9/UFV, BELMIRO 

ZAMPERLINI, matrícula 7218-4/UFV e PAULO ROBERTO DA SILVA, matrícula 3158-5/UFV, para 

atuarem como gestores no Contrato nº 228/2014 (Prestação de Serviço Continuado de 

Motorista Habilitado com a Carteira Nível D), firmado entre a UFV e a empresa ADCON 

ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, 

Pró-Reitora. 



 

 

ATO No 00173/PAD/2014, DE 22/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 013574/2012, resolve designar 

os engenheiros JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrícula 8248-1/UFV, RICARDO DAVID MAFIA 

RIGUEIRA, matrícula 8843-9/UFV, e HENRIQUE PAIVA DEL GIUDICE, matrícula 4123-8/UFV, 

para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o 

recebimento definitivo das obras e serviços necessários à execução da obra destinada à 

Primeira Etapa da Construção do Restaurante Universitário II, situado no Campus da 

Universidade, na cidade de Viçosa-MG. Publique-se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, 

Pró-Reitora. 

 

ATO No 00174/PAD/2014, DE 23/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 013799/2012, resolve designar 

os servidores ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA CALIL, matrículas 6636-2/UFV e 430903-3/SIAPE, 

JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrículas 8248-1/UFV e 1455124-4/SIAPE e RUBENS EUSTÁQUIO 

SILVEIRA DA CUNHA, matrículas 2725-1/UFV e 428013-2/SIAPE, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o recebimento definitivo das obras e 

serviços necessários à execução da obra destinada à Primeira Etapa da Construção do 

Restaurante Universitário II, situado no campus da Universidade/Campus Florestal. Publique-

se e cumpra-se. (a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-Reitora. 

 

ATO No 00175/PAD/2014, DE 23/12/2014 - A Pró-Reitora de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 

0562/2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º/6/2011, considerando a competência 

delegada pela Portaria 00882/2008 e o que consta do processo 015766/2012, resolve designar 

os servidores ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA CALIL, matrículas 6636-2/UFV e 430903-3/SIAPE, 

JOÃO ANTÔNIO FORATO, matrículas 8248-1/UFV e 1455124-4/SIAPE e RUBENS EUSTÁQUIO 

SILVEIRA DA CUNHA, matrículas 2725-1/UFV e 428013-2/SIAPE, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem comissão com a finalidade de fazer o recebimento definitivo das obras e 

serviços necessários à execução da obra destinada à Primeira Etapa do Edifício de Laboratórios 

de Ensino II, situado na Universidade, na cidade de Florestal – MG. Publique-se e cumpra-se. 

(a) Leiza Maria Granzinolli, Pró-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     

 

ATO Nº 1030/2014/PGP, DE 06/10/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor REGINALDO LÚCIO TORRES, matrículas 5804-1/UFV e 

429414/SIAPE, ocupante do cargo de Impressor, lotado na Editora UFV da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado na Gráfica Universitária, por exercer atividades consideradas 

insalubres, por agentes químicos e físicos, alterando o percentual correspondente a 20%, grau 

máximo, para 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 004382/2009, a contar de 20/07/2014. 

 



 

 

ATO Nº 1312/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora ALINE SALES BERNARDINO, matrículas 10589-9/UFV e 1874620/SIAPE, ocupante do 

cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal de Viçosa e localizada no Laboratório de Nutrição Animal, 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 010139/2011, a contar de 21/11/2014. 

 

ATO Nº 1313/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor PEDRO FELÍCIO, matrículas 2027-3/UFV e 427652/SIAPE, ocupante do cargo de 

Auxiliar Operacional, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de 

Viçosa e localizado na Divisão de Transportes, 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 

014664/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1314/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora EMÍLIA DIAS QUINTÃO, matrículas 11842-7/UFV e 2143979/SIAPE, ocupante do 

cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de Microbiologia 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 014397/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1315/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor JOSÉ DIAS BEZERRA, matrículas 9961-9/UFV e 430320/SIAPE, ocupante do cargo de 

Pedreiro, 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 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 015249/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1316/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor LUIZ DOS SANTOS GONÇALVES, matrículas 9930-9/UFV e 430298/SIAPE, ocupante 

do cargo de Pedreiro, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de 

Viçosa e localizado na Divisão de Conservação de Edificações, 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 014095/2014, a contar de 21/11/2014. 

 

ATO Nº 1317/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor ANDERSON RODRIGUES COELHO, matrículas 11663-7/UFV e 2086165/SIAPE, 

ocupante do cargo de Contra-Mestre, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado na Diretoria de Manutenção, 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 012514/2014, a contar de 21/11/2014. 

 

ATO Nº 1318/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor JOSÉ PAULO SIMÃO, matrículas 6546-3/UFV e 429946/SIAPE, ocupante do cargo de 

Armador, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Viçosa e 

localizado no Setor de Pré-moldados, 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 

015234/2014, a contar de 19/11/2014. 



 

 

ATO Nº 1319/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MARCOS FIALHO FERREIRA, matrículas 10829-4/UFV e 2920413/SIAPE, ocupante do 

cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no Departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, 

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 015889/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1320/2014/PGP, DE 27/11/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor FERNANDO SANTANA, matrículas 2711-1/UFV e 428003/SIAPE, ocupante do cargo de 

Operador de Máquina Fotocompositora, lotado na Divisão de Gráfica Universitária da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de Pré-impressão, 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 016932/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1321/2014/PGP, DE 27/11/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor REGINALDO CUSTÓDIO DOS SANTOS, matrículas 5234-5/UFV e 

429070/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotado no Departamento de 

Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Preparo de 

Aulas Práticas de Fisiologia Vegetal, por exercer atividades consideradas insalubres, por 

agentes químicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, para 20%, grau 

máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 

constante no Processo 014113/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1322/2014/PGP, DE 27/11/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOSÉ ANTÔNIO DAS GRAÇAS CORNÉLIO, matrículas 1575-X/UFV e 

427404/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotado no Departamento de 

Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Preparo de 

Aulas Práticas de Fisiologia Vegetal, por exercer atividades consideradas insalubres, por 

agentes químicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, para 20%, grau 

máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 

constante no Processo 013512/2014, a contar de 19/11/2014. 

 

ATO Nº 1323/2014/PGP, DE 27/11/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOSÉ CARLOS DE SALES, matrículas 9965-1/UFV e 430323/SIAPE, 

ocupante do cargo de Pedreiro, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Serviço de Instalações Hidrossanitárias, 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 de 21/11/2014, constante no Processo 014089/2014. 

 

ATO Nº 1324/2014/PGP, DE 27/11/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor MARCOS ANTÔNIO BIBIANO, matrículas 9818-3/UFV e 

430222/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório, lotado no Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Análise e Rotina de 

Sementes, 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 de 21/11/2014, constante no Processo 

002023/2011. 

 

ATO Nº 1325/2014/PGP, DE 27/11/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JAIR SEBASTIÃO COUTINHO, matrículas 9756-X/UFV e 

430199/SIAPE, ocupante do cargo de Carpinteiro, lotado no Departamento de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Marcenaria, 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 de 19/11/2014, constante no Processo 015397/2014. 

 

ATO Nº 1326/2014/PGP, DE 27/11/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor PAULO ALBERTO GARCIA, matrículas 4200-5/UFV e 428612/SIAPE, 

ocupante do cargo de Mecânico, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Setor de Refrigeração, 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 de 

21/11/2014, constante no Processo 012782/2014. 

 

ATO Nº 1327/2014/PGP, DE 27/11/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOSÉ MARIA FERREIRA, matrículas 1159-2/UFV e 427237/SIAPE, 

ocupante do cargo de Marceneiro, lotado no Departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Marcenaria, 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 de 21/11/2014, constante no Processo 015392/2014. 

 

ATO Nº 1355/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora ANGÉLICA DUMONT PIRES GILBERTI, matrículas 11812-5/UFV e 2134599/SIAPE, 

ocupante do cargo de Médico, lotada na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e 

localizada na Clínica Médica, 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 012226/2014, a 

contar de 26/11/2014. 

 

ATO Nº 1356/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora CRISTIANE FIALHO DE JESUS, matrículas 10804-9/UFV e 2913753/SIAPE, ocupante 

do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Divisão de Saúde da Universidade Federal de 

Viçosa e localizada no Setor de Enfermagem, 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 

002434/2012, a contar de 02/12/2014. 

 

ATO Nº 1357/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor VALMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA, matrículas 11807-9/UFV e 1370374/SIAPE, ocupante 

do cargo de Médico, lotado na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e localizado 

na Clínica Médica, 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 012225/2014, a contar de 

26/11/2014. 

 

ATO Nº 1358/2014/PGP, DE 03/12/2014 -  conceder adicional de periculosidade 

ao servidor JOSÉ DE LIMA LUCAS, matrículas 5859-9/UFV e 429454/SIAPE, ocupante do cargo 

de Vigilante, lotado na Divisão de Proteção Patrimonial e Comunitária da Universidade Federal 

de Viçosa e localizado na Divisão de Vigilância, por exercer atividades profissionais de 

segurança pessoal e patrimonial, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente 

sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 

Processo 014013/2014, a contar de 28/11/2014. 

 

ATO Nº 1359/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor WILSON SOARES GUEDES, matrículas 6023-2/UFV e 429562/SIAPE, ocupante do 

cargo de Mestre de Edificações e Infra-Estrutura, lotado na Pró-Reitoria de Administração da 



 

 

Universidade Federal de Viçosa e localizado na Divisão de Projetos e Obras, 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 015233/2014, a contar de 26/11/2014. 

 

ATO Nº 1360/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor VANDERLEI PEREIRA DE SOUSA, matrículas 11904-0/UFV e 2156423/SIAPE, 

ocupante do cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lotado na Pró-

Reitoria de Administração da Universidade Federal de Viçosa e localizado na Divisão de Água e 

Esgoto, 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 016739/2014, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1361/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor JOSÉ GERALDO DA SILVA, matrículas 11906-7/UFV e 2157801/SIAPE, ocupante do 

cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lotado na Pró-Reitoria de 

Administração da Universidade Federal de Viçosa e localizado na Divisão de Água e Esgoto, 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 016740/2014, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1362/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor GUSTAVO AMORIM ALVES, matrículas 11839-7/UFV e 2142457/SIAPE, ocupante do 

cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lotado na Pró-Reitoria de 

Administração da Universidade Federal de Viçosa e localizado na Divisão de Água e Esgoto, 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 016741/2014, a contar de 27/11/2014. 

   

ATO Nº 1363/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor DANIEL DA SILVEIRA TOLEDO, matrículas 11141-4/UFV e 2005665/SIAPE, ocupante 

do cargo de Técnico em 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 016392/2013, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1364/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor CRISTIAN SILVA TEIXEIRA, matrículas 11801-X/UFV e 2134851/SIAPE, ocupante do 

cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Avicultura, 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 014426/2014, a contar de 26/11/2014. 

 

ATO Nº 1365/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor EVANDRO CELESTINO, matrículas 11848-6/UFV e 2143902/SIAPE, ocupante do cargo 

de Técnico em Eletrônica, lotado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado na Oficina de Ótica, Hialotecnia e Eletrônica, por exercer 

atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos e Físicos, correspondente ao 

percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 014217/2014, a contar de 02/12/2014. 

 

ATO Nº 1366/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor RENATO AMARAL DE PAULA JÚNIOR, matrículas 11797-8/UFV e 2134351/SIAPE, 



 

 

ocupante do cargo de Técnico em Ótica, lotado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado na Oficina de Ótica, Hialotecnia e Eletrônica, por 

exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos e Físicos, correspondente ao 

percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 013304/2014, a contar de 02/12/2014. 

 

ATO Nº 1367/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MAXIMILLER DAL BIANCO LAMAS COSTA, matrículas 11612-2/UFV e 2080764/SIAPE, 

ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Bioquímica 

e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Núcleo de Análise de 

Moléculas e nos Laboratórios de Genética Molecular de Plantas I e de Ensino, 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 017559/2014, a contar de 01/12/2014. 

 

ATO Nº 1368/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor FREDERICO AUGUSTO RIBEIRO DE BARROS, matrículas 11686-6/UFV e 

2092804/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 

Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos 

Laboratórios de Análises de Alimentos, de Pigmentos e Compostos Bioativos e de Pesquisa em 

Cereais, 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 009886/2014, a contar de 

02/12/2014. 

 

ATO Nº 1369/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor NÉLIO RIVEIRO DE SOUZA, matrículas 11806-0/UFV e 2135581/SIAPE, ocupante do 

cargo de Assistente de Laboratório, lotado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Patógeno 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 016306/2014, a contar de 

27/11/2014. 

 

ATO Nº 1370/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor NÉLIO JOSÉ DE ANDRADE, matrículas 3099-6/UFV e 428112/SIAPE, ocupante do 

cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Microbiologia de Leite e 

Derivados, 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 009276/2012, a contar de 

01/12/2014. 

 

 ATO Nº 1371/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora MONIQUE RENON ELLER, matrículas 11102-3/UFV e 1995480/SIAPE, ocupante do 

cargo de Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal de Viçosa e localizada nos Laboratórios de Microbiologia de Leite e 

Derivados e de Culturas Láticas, 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 014686/2014, a 

contar de 01/12/2014. 

 

ATO Nº 1372/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MARCOS OLIVEIRA DE PAULA, matrículas 11827-3/UFV e 1662278/SIAPE, ocupante 

do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Engenharia Florestal 



 

 

da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, 

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 013957/2014, a contar de 02/12/2014. 

 

ATO Nº 1373/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor FRANCISCO CLÁUDIO LOPES DE FREITAS, matrículas 6986-8/UFV e 6431264/SIAPE, 

ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Fitotecnia 

da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Herbicidas na Planta e de 

Herbicidas no Solo, 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 016780/2014, a contar de 

02/12/2014. 

 

ATO Nº 1374/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor GIOVANI LEVI SANT'ANNA, matrículas 11681-5/UFV e 2092342/SIAPE, ocupante do 

cargo de Técnico em Estradas, lotado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Materiais Asfálticos e Misturas, por exercer 

atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos e Físicos, correspondente ao 

percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, 

conforme laudo pericial constante no Processo 008321/2014, a contar de 02/12/2014. 

 

 ATO Nº 1375/2014/PGP, DE 03/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MÁRCIO SANTOS ROCHA, matrículas 8818-8/UFV e 1528260/SIAPE, ocupante do 

cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Física da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Física Biológica, por exercer atividades 

consideradas insalubres, por agentes Químicos e Físicos, correspondente ao percentual de 

20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo 

pericial constante no Processo 000332/2013, a contar de 03/12/2014. 

 

ATO Nº 1376/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão da gratificação por 

trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas da servidora DANIELA DE ALMEIDA PEREIRA 

DUARTE, matrículas 10938-X/UFV e 1954713/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico em 

Radiologia, lotada na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e localizada no 

Setor de Raio-X, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente sobre o 

vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 27/11/2014, constante no 

Processo 011464/2012. 

 

ATO Nº 1377/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor ANTÔNIO JACINTO DE CASTRO, matrículas 6347-9/UFV e 

429795/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de Agropecuária, lotado no Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor Agronomia Aeroporto, 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 de 27/11/2014, constante no Processo 013855/2014. 

 

ATO Nº 1378/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor ERNÉCIO LOPES BHERING, matrículas 6306-1/UFV e 429760/SIAPE, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Agropecuária, lotado no Departamento de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor Agronomia Aeroporto, 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 de 27/11/2014, constante no Processo 014423/2014. 

 

ATO Nº 1379/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 



 

 

insalubridade do servidor LUIZ GONZAGA PEREIRA, matrículas 9631-8/UFV e 430111/SIAPE, 

ocupante do cargo de Marceneiro, lotado no Departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Marcenaria, 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 de 28/11/2014, constante no Processo 015395/2014. 

 

ATO Nº 1380/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOSÉ ALBERTO AVELINO, matrículas 9700-4/UFV e 430154/SIAPE, 

ocupante do cargo de Carpinteiro, lotado no Departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Marcenaria, 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 de 27/11/2014, constante no Processo 015396/2014 . 

 

ATO Nº 1381/2014/PGP, DE 03/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor MANOEL SILVÉRIO GOMES, matrículas 3195-X/UFV e 428178/SIAPE, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Marcenaria, lotado no Departamento de Engenharia Florestal 

da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor de Marcenaria, 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 de 27/11/2014, constante no Processo 015391/2014. 

 

ATO Nº 1382/2014/PGP, DE 03/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor ALCIDES MARCOS DA SILVA, matrículas 9327-0/UFV e 

430926/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de Agropecuária, lotado na Central de Ensino e 

Desenvolvimento Agrário de Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor 

de Suinocultura, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Físicos e 

Biológicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, para 20%, grau 

máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 

constante no Processo 017154/2014, a contar de 02/12/2014. 

 

ATO Nº 1383/2014/PGP, DE 03/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor CARLOS ANTÔNIO PIO, matrículas 7034-3/UFV e 431233/SIAPE, 

ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotado no Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Análise de 

Alimentos, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, alterando o 

percentual correspondente a 10%, grau médio, para 20%, grau máximo, incidente sobre o 

vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 

008878/2013, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1384/2014/PGP, DE 03/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor MARCOS PEREIRA CUPERTINO, matrículas 10746-8/UFV e 

1906853/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotado no Departamento de 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de 

Análise de Produtos Alimentares e de Resíduos, por exercer atividades consideradas 

insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, 

para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme 

laudo pericial constante no Processo 015932/2014, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1385/2014/PGP, DE 03/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor FÁBIO DO CARMO BRAGANÇA, matrículas 11208-9/UFV e 

1949103/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotado no Departamento de 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de 

Análise de Produtos Alimentares e de Análise de Alimentos, por exercer atividades 



 

 

consideradas insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual correspondente a 10%, 

grau médio, para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 

efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 015933/2014, a contar de 27/11/2014. 

 

ATO Nº 1386/2014/PGP, DE 03/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade da servidora ROSÂNGELA FELGA DE SOUZA, matrículas 6988-4/UFV e 

431237/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotada no Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Viçosa e localizada no Núcleo de Microscopia 

e Microanálise, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos e 

Biológicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, para 20%, grau 

máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial 

constante no Processo 004026/2014, a contar de 28/11/2014. 

 

ATO Nº 1406/2014/PGP, DE 10/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora CERES MATTOS DELLA LÚCIA, matrículas 11767-6/UFV e 1020417/SIAPE, ocupante 

do cargo de Professor de Magistério Superior, lotada no Departamento de Nutrição e Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa e localizada no Laboratório de Análise de Vitaminas, 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 017881/2014, a contar de 09/12/2014. 

 

ATO Nº 1407/2014/PGP, DE 10/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor DALMO LOPES DE SIQUEIRA, matrículas 7134-X/UFV e 431379/SIAPE, ocupante do 

cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Análise de Frutas, 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 020002/2014, a contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1408/2014/PGP, DE 10/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS, matrículas 11398-0/UFV e 1312286/SIAPE, 

ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Química da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Análises e Síntese de 

Agroquímicos e de Química Orgânica, 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 

009466/2014, a contar de 09/12/2014. 

 

ATO Nº 1409/2014/PGP, DE 10/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor ANTÔNIO DOS ANJOS LEITE, matrículas 9896-5/UFV e 430588/SIAPE, ocupante do 

cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal 

de Viçosa e localizado na Divisão de Parques e Jardins, 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 017507/2011, a contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1410/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor PEDRO MARCUS PEREIRA VIDIGAL, matrículas 11757-9/UFV e 2118255/SIAPE, 

ocupante do cargo de Biólogo, lotado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Núcleo de Análises de Biomoléculas, 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 014303/2014, a contar de 09/12/2014. 

 

ATO Nº 1411/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 



 

 

servidor LEANDRO ABREU DA FONSECA, matrículas 11834-6/UFV e 2136288/SIAPE, ocupante 

do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Veterinária da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Patologia Clínica e de 

Parasitologia, 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 013365/2014, a 

contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1412/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor ARTUR KANADANI CAMPOS, matrículas 11832-X/UFV e 1718371/SIAPE, ocupante do 

cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Veterinária da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Patologia Clínica e de 

Parasitologia, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Biológicos, 

correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de 

seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 013363/2014, a contar de 

10/12/2014. 

 

ATO Nº 1413/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora DANIELA RIBEIRO VALLIM DA SILVA, matrículas 11792-7/UFV e 2130123/SIAPE, 

ocupante do cargo de Médico Veterinário, lotada no Departamento de Veterinária da 

Universidade Federal de Viçosa e localizada no DVT-Canil, por exercer atividades consideradas 

insalubres, por agentes Biológicos, correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, 

incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no 

Processo 011482/2014, a contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1414/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor ANDRÉ PEREIRA ROSA, matrículas 11844-3/UFV e 1616690/SIAPE, ocupante do cargo 

de Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Química da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Química Analítica, 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 014997/2014, a contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1415/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor VICENTE FIRMINO FILHO, matrículas 11814-1/UFV e 2134416/SIAPE, ocupante do 

cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no Departamento de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Setor Fruticultura-Araponga, 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 013762/2014, a contar de 09/12/2014. 

 

ATO Nº 1416/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade ao 

servidor MARCELO SEBASTIÃO DE SOUZA, matrículas 11655-6/UFV e 2086128/SIAPE, 

ocupante do cargo de Contra-Mestre, lotado na Pró-Reitoria de Administração da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado na Divisão de Projetos e Obras, 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 012512/2014, a contar de 09/12/2014. 

 

ATO Nº 1417/2014/PGP, DE 11/12/2014 - retificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor VINÍCIUS CATÃO DE ASSIS SOUZA, matrículas 10379-9/UFV e 

1818347/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 

Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de 

Química Geral I e de Instrumentação e Quimiometria, por exercer atividades consideradas 

insalubres, por agentes Químicos, alterando o percentual correspondente a 10%, grau médio, 



 

 

para 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme 

laudo pericial constante no Processo 018646/2014, a contar de 10/12/2014. 

 

ATO Nº 1418/2014/PGP, DE 11/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor CLÓVIS ANDRADE NEVES, matrículas 6585-4/UFV e 429971/SIAPE, 

ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Biologia Estrutural e 

de Aulas Práticas e de Microscopia do Departamento de Biologia Geral, 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 de 

09/12/2014, constante no Processo 008253/2013. 

 

ATO Nº 1419/2014/PGP, DE 11/12/2014 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor JOÃO SILVA DE OLIVEIRA, matrículas 9717-9/UFV e 430170/SIAPE, 

ocupante do cargo de Servente de Obras, lotado na Pró-Reitoria de Administração da 

Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de Instalações Hidrossanitárias, 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 de 09/12/2014, constante no Processo 014084/2014. 

 

ATO Nº 1420/2014/PGP, DE 11/12/2014 - conceder adicional de insalubridade à 

servidora SOLANGE MARA BIGONHA, matrículas 11917-2/UFV e 2159565/SIAPE, ocupante do 

cargo de Técnico de Laboratório, lotada no Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade 

Federal de Viçosa e localizada nos Laboratórios de Análises Clínicas e de Análises de Vitaminas, 

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 017463/2014, a contar de 

11/12/2014. 
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