
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ATOS 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 0122/2018/PGP, DE 15/01/2018 - ratificar a concessão do adicio-
nal de insalubridade do servidor CARLOS RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, matrículas 

2397-3/UFV e 0427866/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, 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 agentes Químicos, correspondente ao 
percentual de 20%, grau máximo, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo 

efetivo, conforme laudo pericial de 12/01/2018, constante no Processo 004157/2017. 
 
 ATO Nº 0123/2018/PGP, DE 15/01/2018 - ratificar a concessão do adicio-

nal de insalubridade do servidor PEDRO IVO VIEIRA GOOD GOD, matrículas 8855-
2/UFV e 1666297/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, lo-
tado no Instituto de Ciências Agrárias do Campus Rio Paranaíba da Universidade Fe-

deral de Viçosa e localizado no  Laboratório BioFitoMol – Biologia e Fitopatologia Mole-
cular, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, corres-

pondente ao percentual de 10%, grau médio, incidente sobre o vencimento básico de 
seu cargo efetivo, conforme laudo pericial de 12/01/2018, constante no Processo 
007390/2015. 
 
 ATO Nº 0124/2018/PGP, DE 15/01/2018 - ratificar a concessão do adicio-
nal de insalubridade do servidor DANILO HENRIQUE PEREIRA, matrículas 11826-

5/UFV e 2136458/SIAPE, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Agrícolas, lo-
tado no Instituto de Ciências Agrárias do Campus Rio Paranaíba da Universidade Fe-

deral de Viçosa e localizado no  Galpão de Máquinas, por exercer atividades conside-
radas insalubres, por agentes Químicos, correspondente ao percentual de 10%, grau 
médio, incidente sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, conforme laudo pe-

ricial de 12/01/2018, constante no Processo 007250/2015. 
 
  ATO Nº 0125/2018/PGP, DE 15/01/2018 - retificar a concessão do 

adicional de insalubridade da servidora CAMILA ROCHA DA SILVA, matrículas 11676-
9/UFV e 2097214/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, 

lotada na Coordenação do Curso de Graduação de Ciências de Alimentos do Campus 
Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa e localizada nos Laboratórios de 



 

 

Análises Químicas de Alimentos, de Microbiologia de Alimentos e de Processamento 

de Alimentos, por exercer atividades consideradas insalubres, por agentes Químicos, 
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 007494/2015, a contar de 12/01/2018. 
 

 ATO Nº 0126/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor ANTÔNIO CÉLIO EGYDIO, 

matrículas 9888-4/UFV e 6430584/SIAPE, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, 
lotado no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, conforme 

laudo pericial constante no Processo 015639/2017. 
 
 ATO Nº 0127/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 02 de 

janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como periculosas, a 
concessão do adicional de periculosidade do servidor DONIZETE DE SOUZA, 

matrículas 6479-3/UFV e 0429890/SIAPE, ocupante do Cargo de Auxiliar Operacional, 
lotado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 013700/2016. 
 
 ATO Nº 0128/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 

janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor WANTUIL GUILHERMINO JÚLIO, 
matrículas 5870-X/UFV e 0429462/SIAPE, ocupante do Cargo de Auxiliar de 

Laboratório, lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal 
de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 007323/1992. 

 
 ATO Nº 0129/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor EDISON BRAZ DE MIRANDA, 

matrículas 7160-9/UFV e 0431409/SIAPE, ocupante do Cargo de Auxiliar de 
Agropecuária, lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 014216/2016. 
 

 ATO Nº 0130/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor DANILO DE ALMEIDA FIRMINO, 

matrículas 9801-9/UFV e 0430219/SIAPE, ocupante do Cargo de Servente de Obras, 
lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, 

conforme laudo pericial constante no Processo 007357/1992. 
 
 ATO Nº 0131/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 

janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor LUIZ MAURO BALBINO, matrículas 

2239-X/UFV e 0427774/SIAPE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, lotado 
no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, conforme 
laudo pericial constante no Processo 003599/2003. 
 
 ATO Nº 0132/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 

janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor ALISSON CARRARO BORGES, 
matrículas 8332-1/UFV e 1459396/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 

Magistério Superior, lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 
Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 010639/2012. 



 

 

 

 ATO Nº 0133/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 

concessão do adicional de insalubridade do servidor MAURI MARTINS TEIXEIRA, 
matrículas 5167-5/UFV e 0429031/SIAPE, ocupante do cargo de Professor de 

Magistério Superior, lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 
Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 003952/2011. 
 

 ATO Nº 0134/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 

concessão do adicional de insalubridade do servidor GERALDO MÁRCIO PIMENTEL DA 
SILVA, matrículas 6806-3/UFV e 0431089/SIAPE, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Agropecuária, lotado no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 013467/2009. 
 

 ATO Nº 0135/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 
janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor WILSON GONÇALVES DE LIMA, 

matrículas 4722-8/UFV e 0428826/SIAPE, ocupante do cargo de Brigadista de 
Incêndio, lotado no Serviço de Corpo de Bombeiros da Universidade Federal de 

Viçosa, conforme laudo pericial constante no Processo 006196/2015. 
 
 ATO Nº 0136/2018/PGP, DE 15/01/2018 - cancelar, a contar de 05 de 

janeiro de 2018, por não mais exercer atividades caracterizadas como insalubres, a 
concessão do adicional de insalubridade do servidor LUIS CARLOS ALVES, matrículas 

7441-1/UFV e 1064390/SIAPE, ocupante do cargo de Bombeiro Hidráulico, lotado no 
Serviço de Corpo de Bombeiros da Universidade Federal de Viçosa, conforme laudo 
pericial constante no Processo 006350/2016. 

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

Pessoas. 
 
 

 
ATO Nº 001/2018/DMT, DE 22/01/2018 

 

A Diretora de Material da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atri-

buições conferidas pela Portaria 71/2018/RTR, publicada no Diário Oficial da União em 
19/01/2018 e considerando o disposto na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio 
de 2017 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, resolve:  

 
1. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação destinada a conduzir as ações 

necessárias arealização de procedimento licitatório para a contratação de serviço de 
vigilância e supervisão no Campus UFV/Viçosa. 
 

2. Designar os servidores JEFFERSON MACHADO FONTES, matrícula 7322- 9/UFV, 
APARECIDA MARIA RODRIGUES CONEGUNDES ARSÊNIO, matrícula 10093-5/UFV, MA-

THEUS HUDSON VIANA LOURENÇO, matricula 12410-9/UFV, MARCOS VINÍCIUS SILVA 
PINTO COELHO, matrícula 10706-9/UFV, FLÁVIA CRISTINA SANT’ANA, matrícula 
12159-2/UFV, FABRÍCIO TADEU DA SILVA, matrícula 11930-X/UFV e PAULO CÉSAR 

GUARINO, matrícula 7573-6/UFV, para sob a presidência do primeiro, compor a equipe 
de que trata o item anterior. Publique-se e cumpra-se. Juliana Saraiva Moreira Direto-

ra de Material 
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