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

 

 
Atos: 0240 a 0283/2018 - REITORIA 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
resolve 
 

No 0240/2018, DE 26/02/2018 – 1. conceder à viúva MARGARET OLIVEIRA 
THIÉBAUT uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ TARCÍSIO LIMA 

THIÉBAUT, matrículas 0138-4/UFV e 0426813-2/Siape, em razão de seu falecimento 
ocorrido em 11 de fevereiro de 2018, 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, 
217, inc. I, e 218 da Lei no 8.112, de 11/12/1990, com redação dada pela Lei no 

13.135, de 17/06/2015; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 11 
de fevereiro de 2018. (Processo 001461/2018) 

 
No 0241/2018, DE 26/02/2018 – designar os Professores GUILHERME NACIF DE 
FARIA, matrícula 7778-X/UFV, e AFONSO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE 

CARVALHO LIMA, matrícula 5888-2/UFV, e a servidora CAMILA HENRIQUES DE 
PAULA, matrícula 10810-3/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 
(sessenta) dias, apurar os fatos relatados no referido Processo e emitir parecer. 
(Processo 011667/2016) 

 
No 0242/2018, DE 26/02/2018 – revogar o item 2 da Portaria no 1.436/2017, de 

20/12/2017; 2. designar o Professor BERNARDO PIMENTEL SOUZA, matrícula 8864-
4/UFV, e as servidoras FRANKMARA LEHNER, matrícula 11346-8/UFV, e SANDRA DE 
ASSIS, matrícula 11159-7/UFV, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 
(sessenta) dias, apurar os fatos relatados no referido Processo e emitir parecer. 

(Processo 000700/2017) 
 
No 0243/2018, DE 27/02/2018 – designar o servidor IVO MATEUS RODRIGUES 

PEREIRA, matrículas 11933-4/UFV e 2179063-1/Siape, para substituir o servidor 
JOSÉ MARIA MARTINS, matrículas 5793-2/UFV e 0429408-7/Siape, na função 

gratificada de Diretor da Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do 
Triângulo Mineiro - Cepet, FG-2, bem como na função de Ordenador de Despesas, 
nos dias 27 e 28/02/2018, por motivo de afastamento do titular, e reconhecer o 

exercício daquele servidor nas referidas funções no período de 14 a 26/02/2018, 
pelo mesmo motivo. (Processo 001706/2018) 

 
No 0244/2018, DE 27/02/2018 – aplicar à empresa ELIAS ALVES DE OLIVEIRA 
LICITAÇÕES - EPP, CNPJ no 12.885.673/0001-55, a pena de advertência, cumulada 



com multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado 

pela Nota de Empenho no 2017NE802355, bem como com multa de mora de 7,3% 
(sete vírgula três por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de 

Empenho no 2017NE803019, com fincas no art. 9o da Lei no 10.520/2002 c/c arts. 
86, §§1o e 2o, e 87, I, da Lei no 8.666/1993 e nos subitens 19, 19.2, 19.2.1 do Edital 

de Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP) no 084/2017, c/c art. 9º, IX, do 
Decreto no 7.892/2013, Ata de Registro de Preços no 208/2017, determinando, 
ainda, o registro das penalidades no Sicaf, nos termos do subitem 19.6 do 

instrumento convocatório. (Processo 003526/2017) 
 

No 0245/2018, DE 27/02/2018 – designar os Professores FERNANDO LAÉRCIO 
ALVES DA SILVA, matrícula 10517-1/UFV, e FELIPE LOPES DA SILVA, matrícula 
11307-7/UFV, e a servidora HELOIZA CHAVES RIOS, matrículas 6589-7/UFV, para, 

sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos 

relatados no referido Processo e emitir parecer. (Processo 011434/2017) 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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 23114.001263/2018, resolve 
 

No 0246/2018, DE 27/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, do servidor 
ÂNGELO ANTÔNIO FERREIRA, matrículas 5300-7/UFV e 0429120-7/Siape, no 

período de 3 a 11 de março de 2018, incluindo o trânsito, para realizar visitas 
técnicas a cooperativas em Paris, França, em Manchester, Inglaterra, em Lisboa, 
Portugal, com ônus limitado. 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
resolve 
 

No 0247/2018, DE 27/02/2018 – 1. exonerar, a pedido, a servidora CLEUSA DA 
SILVA FONSECA DUTRA, matrículas 7048-3/UFV e 0431319-7/Siape, da função 

gratificada de Chefe de Seção – Expediente do Departamento de Nutrição e Saúde, 
FG-7, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 2. designar a servidora MARIA 

CRISTINA DA CUNHA MAGALHÃES, matrículas 10577-5/UFV e 1871111-4/Siape, 
para ocupar a função gratificada de que trata o item anterior, a partir de 28 de 
fevereiro de 2018. (Processo 001664/2018) 

 
No 0248/2018, DE 28/02/2018 – designar o servidor LÚCIO MAURO CAMPOS 

SILVA, para ocupar o cargo de direção de Diretor de Segurança Patrimonial e 
Comunitária, CD-4, da Pró-Reitoria de Administração. (Processo 001863/2018) 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 

considerando o disposto no § 3o do art. 98 da Lei no 8.112/1990, de 11/12/1990, 
publicada no DOU de 12/12/1990, o Laudo Médico Pericial no 0.024.823/2018 e o 
que consta do Processo 001206/2018, resolve 

 
No 0249/2018, DE 28/02/2018 – alterar a jornada de trabalho do servidor 

MÁRIO LUIS MOREIRA, matrículas 6793-8/UFV e 0431141-1/Siape, ocupante do 



cargo de Vigilante, de 40 (quarenta) horas semanais e 8 (oito) horas diárias para 20 

(vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas diárias, com remuneração integral, a 
partir de 21 de fevereiro de 2018. 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
resolve 
 

No 0250/2018, DE 28/02/2018 – designar o servidor JÚLIO CÉSAR MENDES 
CAETANO, matrículas 11858-3/UFV e 2147434-9/Siape, para substituir a servidora 

JULIANA SARAIVA MOREIRA, matrículas 10381-0/UFV e 1817946-3/Siape, no cargo 
de direção de Diretor de Material, CD-3, da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Orçamento, no período de 23 de maio  a 21 de julho de 2018, por motivo de 

prorrogação da licença maternidade da titular. (Processo 000995/2018) 
 

No 0251/2018, DE 28/02/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora MARIANA 
RAMALHO PROCÓPIO XAVIER, matrículas 11013-2/UFV e 2622378-6/Siape, da 
função comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Comunicação 

Social/Jornalismo, FUC-001, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes; 2. 
designar o Professor HENRIQUE MOREIRA MAZETTI, matrículas 11194-5/UFV e 

2920280-1/Siape, para ocupar a função comissionada de que trata o item anterior, a 
partir de 1o de março de 2018. (Processo 001139/2018) 
 

No 0252/2018, DE 28/02/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora MARILDA 
TELES MARACCI, matrículas 11115-5/UFV e 1299974-4/Siape, da função 

comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Geografia, FUC-001, do 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes; 2. designar o Professor ULYSSES DA 
CUNHA BAGGIO, matrículas 8545-6/UFV e 1544979-6/Siape, para ocupar a função 

comissionada de que trata o item anterior, a partir de 1o de março de 2018. 
(Processo 001758/2018) 

 
No 0253/2018, DE 28/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a GILBERTO FIALHO DE FREITAS, 

matrículas 7185-4/UFV e 0431433-9/Siape, ocupante da vaga no 339497 do cargo 
de Auxiliar em Administração, 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; 2. exonerar o referido servidor da 
função gratificada de Diretor-Assistente de Registro Escolar, FG-1, da Pró-Reitoria de 
Ensino; 3. declarar vago o referido cargo. (Processo 014263/2017) 

 
No 0254/2018, DE 28/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a CARLOS GOMES DA CUNHA, 
matrículas 5220-5/UFV e 0429063-4/Siape, ocupante da vaga no 337556 do cargo 
de Administrador, nível de classificação E, 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 
000205/2018) 
 

No 0255/2018, DE 28/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a SEBASTIÃO DE SOUSA LEITE, 

matrículas 5879-3/UFV e 0429470-2/Siape, ocupante da vaga no 337923 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 extinto o referido cargo. (Processo 
001202/2018) 

 
No 0256/2018, DE 28/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a LINO ROBERTO FERREIRA, 

matrículas 6173-5/UFV e 0429651-9/Siape, ocupante da vaga no 338083 do cargo 
de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe E, denominação Titular, nível 

801, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, 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 001094/2018) 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o disposto no art. 3o do Decreto no 1.590, de 10/08/1995, publicado no 

DOU de 11/08/1995, o que consta do Processo 001497/2016, e “ad referendum” do 
Conselho Universitário, resolve 

 
No 0257/2018, DE 1o/03/2018 – 1. autorizar os servidores ocupantes do cargo 
de Brigadista de Incêndio, lotados na Divisão de Corpo de Bombeiros, a cumprirem 

jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) 
horas de descanso, com intervalo de 1 (uma) hora para cada 6 (seis) horas de 

trabalho e sem redução da remuneração; 2. determinar a fixação, nas dependências 
do setor, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, de quadro, 
permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem 

nesse regime, constando dias e horários dos seus expedientes; 3. determinar que a 
atualização da escala nominal de que trata o item anterior seja de responsabilidade 

do Chefe da Divisão de Corpo de Bombeiros. 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o disposto no art. 3o do Decreto no 1.590, de 10/08/1995, publicado no 

DOU de 11/08/1995, o que consta do Processo 014865/2015, e “ad referendum” 
Conselho Universitário, resolve 

 
No 0258/2018, DE 1o/03/2018 – 1. autorizar os servidores ocupantes do cargo 
de Vigilante, lotados na Divisão de Vigilância, a cumprirem jornada de trabalho de 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem intervalo para refeições e sem 
redução da remuneração; 2. determinar a fixação, nas dependências do setor, em 

local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, da escala nominal dos 
servidores que trabalharem nesse regime, constando dias e horários dos seus 
expedientes; 3. determinar que a atualização da escala nominal de que trata o item 

anterior seja de responsabilidade do Chefe da Divisão de Vigilância. 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
resolve 

 
No 0259/2018, DE 1o/03/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a DORVALINO CÂNDIDO DA SILVA, 



matrículas 3383-9/UFV e 0428305-1/Siape, ocupante da vaga no 336881 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 extinto o referido cargo. (Processo 

015340/2017) 
 
No 0260/2018, DE 1o/03/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA, 
matrículas 6458-0/UFV e 0429869-4/Siape, ocupante da vaga no 338280 do cargo 

de Cozinheiro, 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; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
000044/2018) 

 
No 0261/2018, DE 1o/03/2018 – 1. exonerar, a pedido, a servidora FLÁVIA 
CRISTINA SANT’ANA, matrículas 12159-2/UFV e 2574452-9/Siape, da função 

gratificada de Chefe de Unidade - Compras I, FG-3, da Diretoria de Material, da Pró-
Reitoria de Planejamento e Orçamento; 2. designar a servidora THAÍS DE SOUZA 

LIMA PONTES, matrículas 11275-5/UFV e  2030873-9/Siape, para ocupar a função 
gratificada de que trata o item anterior, a partir de 2 de março de 2018. (Processo 
001400/2018) 

 
No 0262/2018, DE 1o/03/2018 – 1. exonerar, a pedido, a servidora PAULA 

CAROLINA SANTOS LOPES, matrículas 11884-2/UFV e 2147654-6/Siape, da função 
gratificada de Chefe de Serviço - Licitação, FG-2, da Diretoria de Material, da Pró-
Reitoria de Planejamento e Orçamento; 2. designar a servidora FLÁVIA CRISTINA 

SANT’ANA, matrículas 12159-2/UFV e  2574452-9/Siape, para ocupar a função 
gratificada de que trata o item anterior, a partir de 2 de março de 2018. (Processo 

001400/2018) 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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, o Decreto no 7.485/2011 e suas alterações, e a Portaria 

Interministerial no 316, publicada no DOU de 19/10/2017, bem como o que consta 
do Processo 012400/2017, resolve 
 

No 0263/2018, DE 1o/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, MARIA CLARA DE 
ASSIS BRITO ALVES, habilitada em concurso público de provas e títulos, com 

homologação publicada no DOU de 28/02/2018, para o cargo de Professor da 
Carreira de Magistério Superior, Classe A, denominação Auxiliar, Nível 1, do Quadro 
Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 

922840. 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o que consta do Processo 001827/2018, resolve 

 
No 0264/2018, DE 1o/03/2018 – designar o Professor LUCIANO GOMES FIETTO, 

matrículas 8520-0/UFV e 1452852-8/Siape, para substituir o Professor LUIZ 



ALEXANDRE PETERNELLI, matrículas 6781-4/UFV e 0431020-1/Siape, no cargo de 

direção de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, CD-2, no período de 1o a 4 de 
março de 2018, por motivo de afastamento do titular, e reconhecer o exercício 

daquele Professor no cargo no período de 24 a 28 de fevereiro de 2018, pelo mesmo 
motivo. 

 
(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 
 

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria no 0580/2015, de 19/06/2015, publicada no Diário Oficial da 

União de 22/06/2015, resolve 
 
No 0265/2018, DE 02/03/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA, 
matrículas 6968-X/UFV e 0431310-3/Siape, ocupante da vaga no 339412 do cargo 

de Auxiliar de Agropecuária, nível de classificação B, nível de capacitação III, padrão 
de vencimento 15, 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 
000315/2018) 

 
No 0266/2018, DE 02/03/2018 – 1. conceder à viúva MARIA JOSÉ DE JESUS DA 
SILVA uma cota de pensão civil instituída pelo Sr. JOSÉ ALVES DA SILVA, matrículas 

1354-4/UFV e 0430695-6/Siape, em razão de seu falecimento ocorrido em 8 de 
fevereiro de 2018, 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, 217, inc. I, e 218 da 
Lei no 8.112, de 11/12/1990, com redação dada pela Lei no 13.135, de 17/06/2015; 

2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 8 de fevereiro de 2018. 
(Processo 001371/2018) 

 
No 0267/2018, DE 02/03/2018 – 1. exonerar, a pedido, a Professora ANA 
AUGUSTA PASSOS REZENDE, matrículas 8865-X/UFV e 1477322-1/Siape, da função 

comissionada de Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental, 
FUC-001, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; 2. designar a Professora 

MÔNICA DE ABREU AZEVEDO, matrículas 7568-X/UFV e 0314760-9/Siape, para 
ocupar a função comissionada de que trata o item anterior, a partir de 3 de março de 

2018. (Processo 001861/2018) 
 
No 0268/2018, DE 02/03/2018 – aplicar à empresa ALEXANDRE MAIA 

DAMASCENO DOS SANTOS, CNPJ no 20.416.307/0001-85, a pena de impedimento 
de licitar e contratar com a União pelo prazo de 6 (seis) 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 2017NE800915 e 2017NE801182, bem como com sua rescisão, tudo com 

fundamento no art. 7o da Lei no 10.520/2002 e nos subitens 19.1, 19.1.6, 19.2 e 
19.2.2 do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 014/2017, Ata de 

Registro de Preços no 32/2017, determinando, ainda, o registro das punições e o 
descredenciamento junto ao Sicaf, além do cancelamento do registro do fornecedor, 
com arrimo no subitem 19.6 do referido Edital. (Processo 000674/2017) 

 
(a) João Carlos Cardoso Galvão – Reitor em Exercício 

 



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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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 23114.001742/2018, resolve 

 
No 0269/2018, DE 05/03/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto VAGSON LUIZ DE CARVALHO SANTOS, matrículas 12540-7/UFV e 1449649-

9/Siape, no período de 1o a 7 de abril de 2018, incluindo o trânsito, para realizar 
visita técnica  ao Centro para El Desarollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, em 

Santiago, Chile, com ônus CNPq (passagem aérea e diárias). 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
resolve 

 
No 0270/2018, DE 05/03/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a GERALDO ANTÔNIO DE ANDRADE 

ARAÚJO, matrículas 7825-5/UFV e 6431216-2/Siape, ocupante da vaga no 336051 
do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe E, denominação 

Titular, nível 801, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, 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 4/10 (quatro décimos) da Função Gratificada FG-1; 2. declarar 

vago o referido cargo. (Processo 006358/2012) 
 
No 0271/2018, DE 06/03/2018 – 1. conceder aposentadoria por invalidez, com 

proventos proporcionais à razão 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco avos), a PEDRO 
RODRIGUES SARAIVA FILHO, matrículas 6301-0/UFV e 0429756-6/Siape, ocupante 

da vaga no 338178 do cargo de Auxiliar em Administração, 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. 40, § 1o, inc. I, e § 3o, 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. exonerar o referido 

servidor da função gratificada de Chefe de Seção – Circulação e Empréstimo, FG-7, 
da Biblioteca Central, da Pró-Reitoria de Ensino; 3. declarar vago o referido cargo. 

(Processo 000891/2018) 
 
A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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 23114.001864/2018, resolve 
 

No 0272/2018, DE 06/03/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto ISRAEL TEOLDO DA COSTA, matrículas 10283-0/UFV e 1796954-1/Siape, no 

período de 13 a 17 de março de 2018, incluindo o trânsito, para participar como 
instrutor, do Workshop para Instructores de la Conmebol, em Assunção, Paraguai, 
com ônus limitado. 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 



considerando o que consta do Processo 001277/2018, resolve 

 
No 0273/2018, DE 06/03/2018 – 1. designar a discente RAQUEL BONTEMPO 

MARTINS NOGUEIRA, matrícula 89294, para compor a Comissão de Consulta Prévia 
à Comunidade para a organização da lista tríplice de Diretor do Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas – CCE, instituída pela Portaria no 0213/2018, de 21/02/2018, 
em substituição ao discente ESTEVÃO MARINATO LOPES, matrícula 81756; 2. manter 
inalteradas as demais disposições. 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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 001904/2018, resolve 

 
No 0274/2018, DE 06/03/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro 

cargo inacumulável, um cargo de Técnico de Laboratório/Área, nível de classificação 
D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 06, código de vaga 870270, 
ocupado pela servidora NÍVEA MOREIRA VIEIRA, matrículas 10202-4/UFV e 

1767573-4/Siape, a partir de 6 de março de 2018. 
 

A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
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 316, publicada no DOU de 19/10/2017, 
resolve 
 

No 0275/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, ANDRÉ LUIZ 
RODRIGUES, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada 

no DOU de 29/05/2017, para o cargo de ADMINISTRADOR, Nível de Classificação E, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta 
Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 337466. (Processo 

002677/2017) 
 

No 0276/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, MARCOS ANTONIO 
SILVA, habilitado em concurso público de provas, com homologação publicada no 

DOU de 29/05/2017, para o cargo de ADMINISTRADOR, Nível de Classificação E, 
Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do Quadro Permanente desta 
Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de vaga 337556. (Processo 

002677/2017) 
 

No 0277/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, VALÉRIA DE 
JESUS, habilitada em concurso público de provas, com homologação publicada no 
DOU de 18/01/2018, 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, código 

de vaga 972380. (Processo 015962/2017) 
 
No 0278/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, ANDERSON LUIZ 

MOREIRA DE OLIVEIRA, habilitado em concurso público de provas, com homologação 
publicada no DOU de 30/06/2016, 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, código de vaga 678959. (Processo 006589/2016) 
 

No 0279/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, NELSON 
CLEMENTE MACHADO, habilitado em concurso público de provas, com homologação 

publicada no DOU de 27/09/2017, para o cargo de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, 
Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, do 
Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas semanais, código de 

vaga 692438. (Processo 009462/2017) 
 

No 0280/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, LEONARDO 
DUARTE MONTEIRO REZENDE, habilitado em concurso público de provas, com 
homologação publicada no DOU de 27/09/2017, para o cargo de TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de 
Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas 

semanais, código de vaga 338999. (Processo 009462/2017) 
 
No 0281/2018, DE 06/03/2018 – nomear, em caráter efetivo, CARLOS 

MONTEZANO LOPES, habilitado em concurso público de provas, com homologação 
publicada no DOU de 28/06/2017, para o cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de 
Vencimento 01, do Quadro Permanente desta Instituição, em regime de 40 horas 
semanais, código de vaga 338018. (Processo 006819/2017) 

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

pelo Decreto de 19/05/2015, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2015, 
considerando o que consta do Processo 002020/2018, resolve 
 

No 0282/2018, DE 06/03/2018 – exonerar, a pedido, a servidora BETÂNIA 
BARROS LOURENÇO, matrículas 12142-8/UFV e 2277818-0/Siape, da função 

gratificada de Chefe de Serviço – Atendimento Institucional, FG-4, da Diretoria de 
Comunicação Institucional. 
 

No 0283/2018, DE 06/03/2018 – 1. exonerar, a pedido, a servidora SABRINA 
AREIAS TEIXEIRA, matrículas 11683-1/UFV e 2101109-8/Siape, da função 

gratificada de Chefe de Divisão – Divulgação Institucional, FG-2, da Diretoria de 
Comunicação Institucional; 2. designar a servidora BETÂNIA BARROS LOURENÇO, 

matrículas 12142-8/UFV e 2277818-0/Siape, para ocupar a função gratificada de que 
trata o item anterior, a partir de 7 de março de 2018. 
 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 
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