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

PORTARIAS PGP – ADICIONAIS - 2018

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Viçosa, no uso de
suas atribuições, conferidas pela Portaria 0038/2015/RTR, publicada no Diário Oficial
da  União  de  16/01/2015,  considerando  competência  delegada  pela  Portaria
0882/2008/RTR, os artigos 4º e 5º do Decreto 97.458/1989, o artigo 70 da Lei
8.112/1990,  o  artigo  12  da  Lei  8.270/1991,  a  Orientação  Normativa  MPOG  nº
04/2017 e legislação complementar que tratam da Regulamentação da Concessão
dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e Gratificação
por Trabalhos com Raios-X ou Substâncias Radioativas, resolve    

PORTARIA  Nº  0054/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  CRISTIANO  DA  SILVA,  matrículas  12252-1/UFV  e
2323187/SIAPE,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em  Eletricidade,  lotado  no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
no Laboratório de Engenharia Elétrica, por exercer atividades e operações perigosas
com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente
sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 20 de
novembro de 2018, constante no Processo 010649/2016.

PORTARIA  Nº  0055/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  JOSÉ  MÁRCIO  COSTA,  matrículas  7989-8/UFV  e
1309791/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa e localizado
no Laboratório de Eletrotécnica, por exercer atividades e operações perigosas com
energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  20  de
novembro de 2018, constante no Processo 009702/2013.

PORTARIA  Nº  0056/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  LÚCIO  FLÁVIO  FARIA,  matrículas  11367-0/UFV  e
2049503/SIAPE,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em  Eletricidade,  lotado  no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
no Laboratório de Engenharia Elétrica, por exercer atividades e operações perigosas
com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente
sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 21 de
novembro de 2018, constante no Processo 000309/2014.

PORTARIA  Nº  0057/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  JOSÉ  VITOR  NICÁCIO,  matrículas  11454-5/UFV  e
3655834/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa e localizado



no Laboratório de Eletrotécnica, por exercer atividades e operações perigosas com
energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%, grau único, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  21  de
novembro de 2018, constante no Processo 011124/2017.

PORTARIA  Nº  0058/2018/PGP,  DE  03/12/2018  -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  ANDRÉ  GOMES  TORRES,  matrículas  8420-4/UFV  e
2493894/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
nos Laboratórios de Pesquisa de Processos Industriais e Padrões de Movimento e
Acústica – LPP, de Sistemas Digitais, e de Máquinas Elétricas, por exercer atividades
e operações perigosas com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%,
grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme
laudo pericial de 30 de novembro de 2018, constante no Processo 014218/2016.

PORTARIA  Nº  0059/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor  LEONARDO  BONATO FELIX,  matrículas  8468-9/UFV  e
1467667/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
no Núcleo  Interdisciplinar  de Análise  de Sinais  -  NIAS, por  exercer  atividades e
operações perigosas com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%,
grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme
laudo pericial de 28 de novembro de 2018, constante no Processo 014222/2016.

PORTARIA  Nº  0060/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade  ao  servidor DENILSON  EDUARDO  RODRIGUES,  matrículas  8527-
8/UFV e 3100662/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior,
lotado no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e
localizado nos Laboratórios de Microcontroladores e de Sistemas Digitais – LEE 02,
por exercer atividades e operações perigosas com energia elétrica, correspondente
ao percentual de 10%, grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo
efetivo, conforme laudo pericial de 28 de novembro de 2018, constante no Processo
009456/2015.

PORTARIA  Nº  0061/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade ao servidor JOSÉ TARCÍSIO DE RESENDE, matrículas 8421-2/UFV e
2305892/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
no Laboratório de Máquinas Elétricas - LEE 05, por exercer atividades e operações
perigosas com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%, grau único,
incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de
28 de novembro de 2018, constante no Processo 014229/2016.

PORTARIA  Nº  0062/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
periculosidade ao servidor HEVERTON AUGUSTO PEREIRA, matrículas 10020-X/UFV
e 1716893/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizado
na Gerência de Especialista em Sistemas Elétricos de Potência – GESEP,  por exercer
atividades e operações perigosas com energia elétrica, correspondente ao percentual
de 10%, grau único,  incidente  sobre o vencimento básico  de seu cargo efetivo,



conforme  laudo  pericial  de  28  de  novembro  de  2018,  constante  no  Processo
007353/2010.

PORTARIA  Nº  0063/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
insalubridade ao servidor PATRIK DE ALMEIDA ERVILHA, matrículas 11699-8/UFV e
2106093/SIAPE,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em  Mecânica,  lotado  no
Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de
Viçosa e localizado nos Laboratórios de Usinagem e de Manufatura,  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 23 de novembro de 2018, constante no Processo
008918/2015.

PORTARIA  Nº  0064/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
insalubridade ao servidor PEDRO PAULO ROSA DE PAULA, matrículas 10388-8/UFV e
1825420/SIAPE,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em  Mecânica,  lotado  no
Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de
Viçosa e localizado nos Laboratórios de Usinagem e de Materiais e Soldagem,  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 27 de novembro de 2018, constante no
Processo 003379/2011.

PORTARIA  Nº  0065/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
insalubridade  ao  servidor  ELTON  GUILHERME  DIAS,  matrículas  12469-9/UFV  e
2407069/SIAPE, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no
Campus UFV-Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de
Manutenção  do  Campus,   por  exercer  atividades  consideradas  insalubres,  por
agentes Físicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  26  de
novembro de 2018, constante no Processo 010757/2017.

PORTARIA  Nº  0066/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
insalubridade ao servidor CLOVES GERALDO DA SILVA, matrículas 11212-7/UFV e
2924858/SIAPE, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no
Campus UFV-Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de
Manutenção  do  Campus,   por  exercer  atividades  consideradas  insalubres,  por
agentes Físicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  26  de
novembro de 2018, constante no Processo 008339/2013.

PORTARIA  Nº  0067/2018/PGP,  DE  03/12/2018  -  conceder  adicional  de
periculosidade  à  servidora  KÉTIA  SOARES  MOREIRA,  matrículas  8454-9/UFV  e
1514344/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotada no
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e localizada
nos Laboratórios de Pesquisa de Processos Industriais e Padrões de Movimento e
Acústica  –  LPP, de  Sistemas  Digitais,  e  de  Eletrônica,  por  exercer  atividades  e
operações perigosas com energia elétrica, correspondente ao percentual de 10%,
grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme
laudo pericial de 30 de novembro de 2018, constante no Processo 014221/2016.



PORTARIA  Nº  0068/2018/PGP,  DE  03/12/2018 -  conceder  adicional  de
insalubridade  ao  servidor  EDWARD  SARAIVA  COSTA,  matrículas  6966-3/UFV  e
0431244/SIAPE, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no
Campus UFV-Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de
Manutenção  do  Campus,   por  exercer  atividades  consideradas  insalubres,  por
agentes Físicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  26  de
novembro de 2018, constante no Processo 000007/2016.

PORTARIA  Nº  0069/2018/PGP,  DE  04/12/2018  -  conceder  adicional  de
insalubridade ao servidor  FELIPE AUGUSTO DA CRUZ,  matrículas  12357-9/UFV e
2363399/SIAPE, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lotado no
Campus UFV-Florestal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no Serviço de
Manutenção  do  Campus,   por  exercer  atividades  consideradas  insalubres,  por
agentes Físicos, correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre
o  vencimento  básico  de  seu  cargo  efetivo,  conforme  laudo  pericial  de  26  de
novembro de 2018, constante no Processo 005145/2017.

(a) Carlos de Castro Goulart – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

Ato: 03/2018 – PPG/MBA

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola (PPG-
MBA) da Universidade Federal de Viçosa – UFV, no uso de suas atribuições legais,
resolve: 

ATO No 03/2018/PPG-MBA – nomear os professores MARIA CRISTINA BARACAT
(presidente), matrículas 7482-9/UFV e SIAPE 1080264; EDSON MARCIO MATTIELLO,
matrículas  10264-4/UFV  e  SIAPE  1787588;  e  LUCAS  MAGALHAES  DE  ABREU,
matrículas 12154-1/UFV e SIAPE 2276431, para comporem a Comissão de Seleção
de Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola, conforme Edital de Seleção
de Bolsista  do Programa Nacional  de Pós-Doutorado e o Regulamento  do PNPD,
constante do anexo I da Portaria CAPES Nº 086 de 03 de julho de 2013. Viçosa, 03
de dezembro de 2018. 

(a) Maria Catarina Megumi Kasuya – Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia Agrícola.
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