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

 

 

Portarias: 0110 a 0161/2018 - Reitoria 

 
 

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 0110/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA, 
matrículas 5003-2/UFV e 0428934-2/Siape, ocupante da vaga no 337441 do cargo 

de Montador/Soldador, 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 
015824/2017) 

 
No 0111/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ VALENTE FILHO, matrículas 

3608-0/UFV e 0428438-3/Siape, ocupante da vaga no 336999 do cargo de Servente 
de Limpeza, nível de classificação A, 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 015346/2017) 

 
No 0112/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a LUZIA VENÂNCIA BICALHO 
TEIXEIRA, matrículas 2382-5/UFV e 0427858-8/Siape, ocupante da vaga no 336487 

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. declarar vago o referido cargo. 
(Processo 015804/2017) 

 
No 0113/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a TARCÍSIO NONATO RODRIGUES, 

matrículas 5008-3/UFV e 0428937-7/Siape, ocupante da vaga no 337444 do cargo 
de Apontador, 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 014752/2017) 

 
No 0114/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ RONALDO CARDOSO, 



matrículas 6103-4/UFV e 0429604-7/Siape, ocupante da vaga no 338042 do cargo 

de Operador de Máquinas Agrícolas, nível de classificação C, nível de capacitação II, 
padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, 

nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 
05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005; 2. declarar vago o referido cargo. 

(Processo 015406/2017) 
 
No 0115/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOÃO BOSCO DE MIRANDA, 
matrículas 9914-7/UFV e 0430285-3/Siape, ocupante da vaga no 338684 do cargo 

de Pedreiro, nível de classificação B, nível de capacitação III, 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 000085/2018) 
 

No 0116/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a OTACÍLIO COURA, matrículas 
5788-6/UFV e 0429406-1/Siape, ocupante da vaga no 337865 do cargo de Vigilante, 

nível de classificação D, 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 015826/2017) 
 

No 0117/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOÃO GRIMATTI ALVES, 

matrículas 8065-9/UFV e 0748517-7/Siape, ocupante da vaga no 477302 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 

000043/2018) 
 
No 0118/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a MARIA ELIZA BICALHO SILVEIRA, 
matrículas 9934-1/UFV e 0430301-9/Siape, ocupante da vaga no 338700 do cargo 

de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, nível de capacitação III, 
padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, 

nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 
05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no 
art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 2/10 (dois décimos) da 

Função Gratificada FG-9; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 015939/2017) 
 

No 0119/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a CLAREONICE VIEIRA ULYSSEA, 
matrículas 5043-1/UFV e 0428960-1/Siape, ocupante da vaga no 337464 do cargo 

de Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de capacitação IV, 
padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, 

nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 
05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no 
art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 4/10 (quatro décimos) 

da Função Gratificada FG-6 e 6/10 (seis décimos) da Função Gratificada FG-7; 2. 
declarar vago o referido cargo. (Processo 015410/2017) 

 



No 0120/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JESUS ARAÚJO DA SILVA, 
matrículas 9823-X/UFV e 0430226-8/Siape, ocupante da vaga no 338626 do cargo 

de Pedreiro, 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 015015/2017) 
 

No 0121/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a LUIZ GONZAGA DA SILVA, 

matrículas 4395-8/UFV e 0428696-3/Siape, ocupante da vaga no 337227 do cargo 
de Servente de Obras, nível de classificação A, 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 

014334/2017) 
 
No 0122/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a CARLOS MARCELO CARDOSO, 
matrículas 2637-9/UFV e 0427964-9/Siape, ocupante da vaga no 336581 do cargo 

de Auxiliar de Veterinária e Zootecnia, nível de classificação C, nível de capacitação 
II, padrão de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 
Viçosa, nos termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 

05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no 
art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 10/10 (dez décimos) da 

Função Gratificada FG-9; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 010483/2017) 
 
No 0123/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ CLÁUDIO MENDES, 
matrículas 4730-9/UFV e 0428832-0/Siape, ocupante da vaga no 337352 do cargo 

de Brigadista de Incêndio, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de 
vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos 
do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, 

publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da 
Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 6/10 (seis décimos) da Função 

Gratificada FG-9; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 013688/2017) 
 

No 0124/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a ELSON REZENDE DE MELLO, 
matrículas 8184-1/UFV e 1096135-9/Siape, ocupante da vaga no 328599 do cargo 

de Jornalista, nível de classificação E, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 
14, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 6o, 

incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional no 41, de 19/12/2003, publicada no 
DOU de 31/12/2003; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 015293/2017) 
 

No 0125/2018, DE 31/01/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a SILVÂNIA DE CASTRO 

BROMMONSCHENKEL, matrículas 5988-9/UFV e 0429538-5/Siape, ocupante da vaga 
no 337983 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, com a vantagem pessoal 

prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 8/10 (oito 



décimos) da Função Gratificada FG-7; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 

015717/2017) 
 

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, considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, 
de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, e 362, de 10/04/2012, publicada 
no DOU de 11/04/2012, resolve 

 
No 0126/2018, DE 1o/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto MARLON CORRÊA PEREIRA, matrículas 8744-0/UFV e 1640775-2/Siape, no 
período de 18 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, para 
participar, com apresentação de trabalho, do 2nd Plant Microbiome Symposium, em 

Amsterdã, Holanda, com ônus limitado limitado. (Processo 23114.000700/2018) 
 

No 0127/2018, DE 1o/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto JOAQUIM BONFIM SANTOS MENDES, matrículas 11843-5/UFV e 1893831-
3/Siape, no período de 3 a 11 de março de 2018, incluindo o trânsito, para 

participar, com apresentação de trabalho, do APS March Meeting 2018, em Los 
Angeles, EUA, com ônus limitado. (Processo 23114.000715/2018) 

 
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 0128/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a MÁRCIO LÍVIO PEREIRA PINTO, 
matrículas 5084-9/UFV e 0428985-7/Siape, ocupante da vaga no 337488 do cargo 

de Analista de Sistema, Grupo Superior, Nível de Classificação S, Padrão III, 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 6/10 (seis décimos) da Função Comissionada FC-5 e 

4/10 (quatro décimos) da Função Comissionada FC-7; 2. declarar extinto o referido 
cargo. (Processo 000067/2018) 

 
No 0129/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ CUPERTINO PINHEIRO, 
matrículas 2447-3/UFV e 0427890-1/Siape, ocupante da vaga no 336516 do cargo 
de Assistente de Laboratório, 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 vago o referido cargo. (Processo 
015614/2017) 
 

No 0130/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 

matrículas 3092-9/UFV e 0428108-2/Siape, ocupante da vaga no 336706 do cargo 
de Assistente de Laboratório, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão 
de vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos 

termos do art. 3o, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, 
publicada no DOU de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da 

Lei no 8.112, de 11/12/1990, correspondente a 2/10 (dois décimos) da Função 



Gratificada FG-7; 2. declarar vago o referido cargo. (Processo 012821/2017) 

 
No 0131/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a ARTUR GOMES DOS SANTOS, 
matrículas 5316-3/UFV e 0429131-2/Siape, ocupante da vaga no 337621 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 referido cargo. (Processo 
014753/2017) 

 
No 0132/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a ANA MARIA DE GOUVEIA 

ALMEIDA, matrículas 6618-4/UFV e 0429999-2/Siape, ocupante da vaga no 338404 
do cargo de Revisor de Texto, 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 

015719/2017) 
 

No 0133/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a AILTON ALVES SILVEIRA, 
matrículas 2933-5/UFV e 0428052-3/Siape, ocupante da vaga no 336654 do cargo 

de Impressor, nível de classificação C, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 
16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do art. 3o, 

incs. I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05/07/2005, publicada no DOU 
de 06/07/2005, com a vantagem pessoal prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 
11/12/1990, correspondente a 2/10 (dois décimos) da Função Gratificada FG-9; 2. 

declarar extinto o referido cargo. (Processo 015937/2017) 
 

No 0134/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a RICARDO ARANTES QUEIROZ, 
matrículas 5744-4/UFV e 0430871-1/Siape, ocupante da vaga no 339033 do cargo 

de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, classe D, nível 404, com 
mestrado + RSC III, 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 6/10 (seis décimos) da Função Gratificada FG-7; 2. declarar vago o 
referido cargo. (Processo 000199/2018) 

 
No 0135/2018, DE 1o/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a JOSÉ LUIZ SOARES MONTEIRO, 
matrículas 4727-9/UFV e 0428830-3/Siape, ocupante da vaga no 337350 do cargo 
de Assistente de Laboratório, 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 vago o referido cargo. (Processo 
000200/2018) 
 

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, 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 0.007.118/2018 e o que consta do Processo 015706/2017, resolve 
 

No 0136/2018, DE 1o/02/2018 – alterar a jornada de trabalho do servidor 

GERALDO MAGELA VIEIRA, matrículas 9769-1/UFV e 0430203-9/Siape, ocupante do 

cargo de Servente de Obras, 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 24 de janeiro de 2018. 

 
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, considerando o disposto no art. 122, § 2o, do Regimento Geral 
da UFV e o que consta do Processo 011066/2016, resolve 

 
No 0137/2018, DE 02/02/2018 – designar os Professores ALEXANDRE MARTINS 

REIS, matrícula 8523-5/UFV, ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS, matrícula 8422-0/UFV, 
e MÔNICA RIBEIRO PIROZI, matrícula 7651-1/UFV, e a acadêmica MARCELA 

VALVERDE GARCIA, matrícula 82243, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 
(sessenta) dias, apurar os fatos relatados no Processo 004182/2016 e emitir parecer. 

 
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 0138/2018, DE 02/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
idade, com proventos proporcionais à razão de 32/35 (trinta e dois trinta e cinco 

avos), a ANTÔNIO FORTUNATO MAXIMIANO, matrículas 8301-1/UFV e 0430012-
5/Siape, ocupante da vaga no 338415 do cargo de Pedreiro, 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. 186, inc. III, “d”, da Lei no 8.112, 
de 11/12/1990, c/c art. 40, § 1o, inc. III, “b”, da Constituição Federal, c/c art. 1o da 

Lei no 10.887, de 18/06/2004; 2. declarar extinto o referido cargo. (Processo 
013744/2017) 
 

No 0139/2018, DE 05/02/2018 – designar os servidores DEMÓSTENES 
FERNANDES, matrícula 8264-3/UFV, ALBERTO SIMÃO DA SILVA, matrícula 6199-

9/UFV, e FERNANDO JOSÉ PRIMO DO NASCIMENTO, matrícula 11864-8/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 015689/2017) 
 

No 0140/2018, DE 05/02/2018 – 1. retificar a  Portaria no 0067/2018, de 
18/01/2018, publicada no DOU de 19/01/2018, Seção 2, p. 15, para retroagir seus 
efeitos a contar de 20 de dezembro de 2017; 2. manter inalteradas as demais 

disposições. (Processo 016900/2015) 
 

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, considerando o disposto no art. 33, inc. VIII, da Lei no 8.112, 

de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, resolve 
 

No 0141/2018, DE 05/02/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro 



cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração, nível de classificação 

D, nível de capacitação IV, padrão de vencimento 04, código de vaga 335861, 
ocupado pela servidora FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS COTTINI, matrículas 

10776-X/UFV e 1661535-5/Siape, a partir de 26 de janeiro de 2018. (Processo 
000661/2018) 

 
No 0142/2018, DE 05/02/2018 – declarar vago, em razão de posse em outro 
cargo inacumulável, um cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, classe 

E, denominação Titular, nível 801, em regime de dedicação exclusiva, código de vaga 
339132, ocupado pela servidora PAULA DIAS BEVILACQUA, matrículas 6727-X/UFV e 

0430997-1/Siape, a partir de 24 de janeiro de 2018. (Processo 000504/2018) 
 
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 0143/2018, DE 05/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a ANTONIO POLICARPO DA SILVA, 

matrículas 5285-X/UFV e 0429107-0/Siape, ocupante da vaga no 337597 do cargo 
de Técnico em Meteorologia, nível de classificação D, 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 

000830/2018) 
 

No 0144/2018, DE 05/02/2018 – transformar a função gratificada de 
Encarregado de Cozinha III, FG-9, da Divisão de Alimentação, da Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários, em função gratificada de Chefe de Setor – Vigilância, FG-9, 

do Campus UFV-Florestal. (Processo 014885/2017) 
 

No 0145/2018, DE 05/02/2018 – designar o servidor LUIS CARLOS DA SILVA, 
matrículas 9679-2/UFV e 0430936-0/Siape, para ocupar a função gratificada de 
Chefe de Setor – Vigilância, FG-9, do Campus UFV-Florestal. (Processo 

014885/2017) 
 

No 0146/2018, DE 06/02/2018 – designar o servidor ÂNGELO JOSÉ DE 
CARVALHO, matrículas 7465-9/UFV e 1079359-6/Siape, para substituir a Professora 

DANIELA ALVES DE ALVES, matrículas 8942-7/UFV e 1323929-8/Siape, no cargo de 
direção de Diretor da Editora da UFV, CD-4, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 
no período de 26 de fevereiro a 1o de março de 2018, por motivo de afastamento da 

titular. (Processo 000917/2018) 
 

No 0147/2018, DE 06/02/2018 – designar a servidora DEISE ECLACHE, 
matrículas 11084-1/UFV e 1986943-9/Siape, e o Professor DIOGO TOURINO DE 
SOUSA, matrículas 10144-3/UFV e 1450856-0/Siape, para substituírem o Professor 

CLÓVIS ANDRADE NEVES, matrículas 6585-4/UFV e 0429971-2/Siape, no cargo de 
direção de Pró-Reitor de Extensão e Cultura, CD-2, nos períodos de 14 a 16 de 

fevereiro de 2018 e de 17 de fevereiro a 5 de março de 2018, respectivamente, por 
motivo de férias regulamentares do titular. (Processo 001057/2018) 
 

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, 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 23114.016142/2013, resolve 
 

No 0148/2018, DE 06/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 
Adjunto OSVALDO COSTA MOREIRA, matrículas 10319-5/UFV e 1805410-5/Siape, no 

período de 1o a 27 de março de 2018, para prosseguir o doutorado em Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, na Universidade de León, Espanha, com ônus limitado. 
 

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 0149/2018, DE 06/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a SUELI VALÉRIA RIBEIRO, 
matrículas 5490-9/UFV e 0429243-2/Siape, ocupante da vaga no 337720 do cargo 

de Técnico em Herbário, nível de classificação D, nível de capacitação III, 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 
014206/2017) 

 
No 0150/2018, DE 06/02/2018 – aplicar à empresa CANAL INFO SUPRIMENTOS 
EIRELI - ME, CNPJ no 09.590.967/0001-45, a pena de impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 3 (três) 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 
2017NE800914 e 2017NE801366, 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 14/2017, Ata de 
Registro de Preços no 29/2017, 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) 
 

No 0151/2018, DE 06/02/2018 – aplicar à empresa L G DE MORAES 
SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME, CNPJ no 15.721.842/0001-00, a 

pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) 
meses, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada 

com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota 
de Empenho no 2017NE800921, 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 31/2017, 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) 
 

No 0152/2018, DE 06/02/2018 – aplicar à empresa MADEIREIRA AIMORÉ EIRELI 
- EPP, CNPJ no 22.338.026/0001-87, a pena de impedimento de licitar e contratar 

com a União pelo prazo de 3 (três) anos e 10 (dez) meses, a contar da publicação 
desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 

2017NE801684, 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 no 122/2016, Ata 



de Registro de Preços no 165/2016, bem como com a rescisão do contrato acima 

citado, com arrimo no art. 9º da Lei no 10.520/2002 c/c art. 79, I, da Lei no 
8.666/1993, determinando, ainda, o cancelamento do registro do fornecedor, com 

base no art. 20, I, do Decreto-Lei no 7.892/2013, bem como o registro das punições 
e o descredenciamento junto ao Sicaf. (Processo 004994/2016) 

 
No 0153/2018, DE 06/02/2018 – aplicar à empresa WORK DISTRIBUIDORA E 
SERVIÇO EIRELI - ME, CNPJ no 24.931.756/0001-12, a pena de impedimento de 

licitar e contratar com a União pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da publicação 
desta Portaria no Diário Oficial da União, cumulada com multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do contrato representado pela Nota de Empenho no 
2017NE800317, 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 no 25/2017, Ata 

de Registro de Preços no 92/2017, bem como com a rescisão do contrato acima 
citado, com arrimo no art. 9º da Lei no 10.520/2002 c/c art. 79, I, da lei 8.666/2013, 

determinando, ainda, o cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 
20, I, do Decreto Lei no 7.892/1993, bem como o registro das punições e o 
descredenciamento junto ao Sicaf. (Processo 000827/2017) 

 
No 0154/2018, DE 06/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, a LAERT BENTO DA CUNHA, 
matrículas 5127-6/UFV e 0429002-2/Siape, ocupante da vaga no 337502 do cargo 
de Servente de Obras, nível de classificação A, 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 
005749/2017) 
 

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, 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 23114.000300/2018, resolve 

 
No 0155/2018, DE 06/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, da Professora 

Associada SIMONE ELIZA FACIONI GUIMARÃES, matrículas 8007-1/UFV e 1143652-
5/Siape, no período de 8 a 18 de fevereiro de 2018, incluindo o trânsito, para 

participar do 11th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, em 
Auckland, Nova Zelândia, com ônus limitado. 
 

(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 23114.000814/2018, resolve 

 
No 0156/2018, DE 07/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, da servidora 
CLÁUDIA GOMES DE CASTRO, matrículas 10094-3/UFV e 1742327-1/Siape, no 

período de 12 a 22 de abril de 2018, incluindo o trânsito, para participar da 9th 
International Week, na Universidad de Almería, Espanha, 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 0157/2018, DE 07/02/2018 – designar os Professores HAROLDO CARLOS 

FERNANDES, matrícula 6571-4/UFV, EDUARDO SEITI GOMIDE MIZUBUTI, matrícula 
6717-2/UFV, e PEDRO CRESCENCIO SOUZA CARNEIRO, matrícula 7801-8/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 005140/2016) 

 
No 0158/2018, DE 07/02/2018 – 1. conceder aposentadoria voluntária, por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, a FRANCISCO DE ASSIS COSTA, 

matrículas 5878-5/UFV e 0429469-9/Siape, ocupante da vaga no 337922 do cargo 
de Vestiarista, nível de classificação A, nível de capacitação III, 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 

000923/2018) 
 

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. 122, § 2o, do Regimento Geral da UFV e o que consta 

do Processo 015792/2017, resolve 
 

No 0159/2018, DE 07/02/2018 – designar os Professores MARCOS DA SILVA 
COUTO, matrícula 7688-0/UFV, GLÁUCIO INÁCIO DA SILVEIRA, matrícula 7935-
9/UFV, e PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA BARBOSA, matrícula 6354-1/UFV, e o 

acadêmico DIOGO SENA BAIERO, matrícula 62140, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem Comissão de Processo Disciplinar com a finalidade de, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos relatados no referido Processo e emitir 
parecer. 
 

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 0.011.915/2017 e o 

que consta do Processo 019171/2014, resolve 
 
No 0160/2018, DE 07/02/2018 – alterar a jornada de trabalho da servidora 

ROSÂNGELA DA CONSOLAÇÃO STAMPINI OLIVEIRA, matrículas 10707-7/UFV e 

1906703-1/Siape, ocupante do cargo de Assistente em Administração, de 40 

(quarenta) horas semanais e 8 (oito) horas diárias para 20 (vinte) horas semanais e 
4 (quatro) horas diárias, com remuneração integral, no período de 1o de fevereiro de 
2017 a 1o de fevereiro de 2022. 

 
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 23114.014159/2016, resolve 
 

No 0161/2018, DE 07/02/2018 – autorizar o afastamento, do País, do Professor 



Adjunto LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, matrículas 10121-4/UFV e 1628382-4/Siape, 

no período de 8 de fevereiro de 2018 a 7 de fevereiro de 2019, para prosseguir o 
pós-doutorado na área de Síntese Orgânica, na Universidade Grenoble Alpes, França, 

com ônus limitado. 
 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora 
 
 

Atos administrativos – Adicionais - PGP/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     

 
 ATO Nº 0180/2018/PGP, DE 02/02/2018 - retificar a concessão do 

adicional de insalubridade do servidor JERÔNIMO ALVES DA SILVA, matrículas 6758-
X/UFV e 0431051/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 na Seção de Equídeos, por exercer atividades consideradas 
insalubres, alterando a exposição a agente químico para exposição a agente físico, 

correspondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 
005990/2015, a contar de 29/01/2018. 
 

 ATO Nº 0181/2018/PGP, DE 02/02/2018 - cancelar, a contar de 29 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 

concessão do adicional de insalubridade do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA, 
matrículas 11442-1/UFV e 2054997/SIAPE, ocupante do Técnico em Agropecuária, 
lotado na Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal da Universidade 

Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 018364/2013. 
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