
 

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

 

 

ATOS 0298 a 0349/2018 – ADICIONAIS - PGP 

 

 

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 0298/2018/PGP, DE 28/02/2018 - cancelar, a contar de 26 de 
fevereiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, 
a concessão do adicional de insalubridade do servidor JOSÉ SOUZA CARDOSO, 

matrículas 4726-0/UFV e 0428829/SIAPE, ocupante do cargo de Brigadista de 
Incêndio, lotado na Divisão de Corpo de Bombeiros da Universidade Federal de 

Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 012921/2009. 
 
ATO Nº 0299/2018/PGP, DE 28/02/2018 - cancelar, a contar de 26 de 

fevereiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, 
a concessão do adicional de insalubridade do servidor GERALDO CUSTÓDIO DA 

SILVA, matrículas 4729-5/UFV e 0428831/SIAPE, ocupante do cargo de Brigadista 
de Incêndio, lotado na Divisão de Corpo de Bombeiros da Universidade Federal de 
Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 010111/2016. 
 
ATO Nº 0308/2018/PGP, DE 01/03/2018 - ratificar a concessão do adicional de 

periculosidade do 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 consideradas periculosas, por 
exposição a eletricidade de baixa tensão, correspondente ao percentual de 10%, 

grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme 
laudo pericial de 27 de fevereiro de 2018, constante no Processo 009702/2013. 
 
ATO Nº 0309/2018/PGP, DE 01/03/2018 - ratificar a concessão do adicional de 
insalubridade do servidor JOSÉ ANTÔNIO DAS GRAÇAS CORNÉLIO, matrículas 1575-

X/UFV e 0427404/SIAPE, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, lotado no 
Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado 

nos Laboratórios de Ensino e de Nutrição e Metabolismo, por exercer atividades 
consideradas insalubres, por exposição agentes químicos, correspondente ao 
percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 



efetivo, conforme laudo pericial de 27 de fevereiro de 2018, constante no Processo 

013512/2014. 
 

ATO Nº 0310/2018/PGP, DE 01/03/2018 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor ANTÔNIO TEIXEIRA CORDEIRO, matrículas 5742-8/UFV e 
0429380/SIAPE, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, lotado no 

Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado 
nos Laboratórios de Nutrição e Metabolismo e de Fisiologia Molecular de Plantas, por 
exercer atividades consideradas insalubres, por exposição agentes químicos, 

correspondente ao percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento 
básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 27 de fevereiro de 2018, 

constante no Processo 012344/2017. 
 
ATO Nº 0311/2018/PGP, DE 01/03/2018 - ratificar a concessão do adicional de 

insalubridade do servidor FÁBIO MURILO DA MATTA, matrículas 7499-3/UFV e 
1089183/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lotado no 

Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e localizado no 
Laboratório de Nutrição e Metabolismo, por exercer atividades consideradas 
insalubres, por exposição agentes químicos, correspondente ao percentual de 20%, 

grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme 
laudo pericial de 27 de fevereiro de 2018, constante no Processo 004669/1996. 
 
ATO Nº 0312/2018/PGP, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 28 de 
fevereiro de 2018, adicional de insalubridade  ao servidor WAGNER LUIZ ARAÚJO, 

matrículas 10568-6/UFV e 1872209/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 
Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado no Laboratório de Nutrição e Metabolismo e na 
Unidade de Crescimento de Plantas, 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 002826/2016. 
 
ATO Nº 0313, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 28 de fevereiro de 2018, 
adicional de insalubridade ao servidor ADRIANO NUNES NESI, matrículas 10263-

6/UFV e 1788523/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, 
lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e 

localizado no Laboratório de Nutrição e Metabolismo e na Unidade de Crescimento 
de Plantas, 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 
002827/2016. 
 
ATO Nº 0314/2018/PGP, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 27 de 

fevereiro de 2018, adicional de insalubridade ao servidor MARCELO ROGALSKI, 
matrículas 10841-3/UFV e 1928404/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 
Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade 

Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Nutrição e Metabolismo, de 
Fisiologia Molecular de Plantas e de Crescimento e Desenvolvimento de Plantas, 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 006763/2016. 
 



ATO Nº 0315/PGP/2018, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 27 de 

fevereiro de 2018, adicional de insalubridade ao servidor AGUSTIN ZSÖGÖN, 
matrículas 12006-5/UFV e 2229741/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 

Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Nutrição e Metabolismo, de 

Fisiologia Molecular de Plantas e de Crescimento e Desenvolvimento de Plantas, 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 005321/2016. 
 

ATO Nº 0316/2018/PGP, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 27 de 
fevereiro de 2018, adicional de insalubridade  ao servidor DIMAS MENDES RIBEIRO, 
matrículas 11697-1/UFV e 2106316/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 

Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade 
Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Nutrição e Metabolismo, de 

Fisiologia Molecular de Plantas e de Crescimento e Desenvolvimento de Plantas, 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 005322/2016. 
 

ATO Nº 0317/2018/PGP, DE 01/03/2018 - conceder, a contar de 27 de 
fevereiro de 2018, adicional de insalubridade ao servidor SAMUEL CORDEIRO VITOR 
MARTINS, matrículas 12452-4/UFV e 1324146/SIAPE, ocupante do cargo de 

Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da 
Universidade Federal de Viçosa e localizado nos Laboratórios de Nutrição e 

Metabolismo, de Fisiologia Molecular de Plantas e de Crescimento e Desenvolvimento 
de Plantas, 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 
012998/2017. 
 
ATO Nº 0340/2018/PGP, DE 05/03/2018 - cancelar, a contar de 05 de março 
de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 

concessão do adicional de insalubridade do servidor SÉRGIO LUIZ DE TOLEDO 
BARRETO, matrículas 7968-5/UFV e 1307363/SIAPE, ocupante do cargo de 

Professor de Magistério Superior, lotado no Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 

010729/2015. 
 
ATO Nº 0345/2018/PGP, DE 07/03/2018 - cancelar, a contar de 06 de março 

de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor JOSÉ GERALDO ARAÚJO, 

matrículas 5592-1/UFV e 0429302/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Agropecuária, lotado no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal 
de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 012346/2017. 
 

ATO Nº 0348/2018/PGP, DE 09/03/2018 - conceder, a contar de 08 de março 
de 2018, 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 

consideradas periculosas, por exposição à eletricidade, correspondente ao 



percentual de 10%, grau único, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 

efetivo, conforme laudo pericial constante no Processo 010649/2016. 
 

ATO Nº 0349/2018/PGP, DE 09/03/2018 - cancelar, a contar de 09 de março 

de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade da servidora MARIA DE LOURDES PEREIRA 

ROSADO, matrículas 7547-7/UFV e 1105745/SIAPE, ocupante do cargo de 
Cozinheiro, lotada na Divisão de Alimentação da Universidade Federal de Viçosa, 
conforme laudo pericial constante no Processo 003726/2015. 
  

Publique-se e cumpra-se.  (a) Carlos de Castro Goulart, Pró-Reitor. 
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