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Na Portaria nº 1176/GR/UFFS/2015, de 20 de outubro de 2015,
publicada no Boletim Oficial da União nº 201, seção 2, pág. 23, de 21 de
outubro de 2015, onde se lê: "DESIGNAR, a partir de 13 de outubro de
2015, a servidora LUCIMARA LEMIECHEK SPASSIN", leia-se: "DE-
SIGNAR a servidora LUCIMARA LEMIECHEK SPASSIN".

Na Portaria nº 1177/GR/UFFS/2015, de 20 de outubro de
2015, publicada no Boletim Oficial da União nº 201, seção 2, pág. 23,
de 21 de outubro de 2015, onde se lê: "DESIGNAR, a partir de 13 de
outubro de 2015, o servidor MÁRCIO JOSÉ DE LIMA", leia-se:
"DESIGNAR o servidor MÁRCIO JOSÉ DE LIMA".

Na Portaria nº 1178/GR/UFFS/2015, de 20 de outubro de
2015, publicada no Boletim Oficial da União nº 201, seção 2, pág. 23,
de 21 de outubro de 2015, onde se lê: "DESIGNAR, a partir de 13 de
outubro de 2015, a servidora MARIA ROSA MORAES MAXIMIA-
NO", leia-se: "DESIGNAR a servidora MARIA ROSA MORAES
MAXIMIANO".

Na Portaria nº 1179/GR/UFFS/2015, de 20 de outubro de
2015, publicada no Boletim Oficial da União nº 201, seção 2, pág. 24,
de 21 de outubro de 2015, onde se lê: "DESIGNAR, a partir de 13 de
outubro de 2015, a servidora MARIZE HELENA DA ROSA VEN-
DLER", leia-se: "DESIGNAR a servidora MARIZE HELENA DA
ROSA VENDLER".

Na Portaria nº 1180/GR/UFFS/2015, de 20 de outubro de
2015, publicada no Boletim Oficial da União nº 201, seção 2, pág. 24,
de 21 de outubro de 2015, onde se lê: "DESIGNAR, a partir de 13 de
outubro de 2015, a servidora VANDERLEIA DEZINGRINI", leia-se:
"DESIGNAR a servidora VANDERLEIA DEZINGRINI".

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 20 DE OUTUBRO DE 2015

O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 56 do Regimento Geral, considerando o disposto na Orientação
Normativa nº 05/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/2009, resolve:

No- 3.674 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Pedro Vasconcelos Rocha, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Ciências Sociais, Área/Disciplina: Ciência Política, sendo a vi-
gência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.008111/2015-21)

No- 3.675 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Adeliane Castro da Costa, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a remu-
neração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Assistente
A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de Patologia
Tropical e Saúde Pública, Área/Disciplina: Imunologia, sendo a vi-
gência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da
União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.001826/2015-52)

No- 3.676 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Leandra Vaz Fernandes Catalino Pro-
copio, como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe
de Professor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da
ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços
na UAE-Educação da Regional Catalão, Área/Disciplina: Pedago-
gia/Formação de Professores, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2016.
(Processo nº 23070.005068/2015-41)

No- 3.677 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Patrícia Correia de Siqueira, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Odontologia, Área/Disciplina: Endodontia/Pré-Clínica IV, Clínica
de Atenção Básica II e Estágios em Clínica Integrada I, II, III e IV,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.008161/2015-16)

No- 3.679 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Erica Bianco Bearlz, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-
xiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Edu-
cação Física e Dança, Área/Disciplina: Ensino de Dança com ênfase
em Balé, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato
no Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.008031/2015-75)

No- 3.680 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Lênin Tomazett Garcia, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-

xiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Edu-
cação Física e Dança, Área/Disciplina: Metodologia do Ensino de
esportes coletivos de quadra com ênfase em Voleibol e Handebol,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.008128/2015-88)

No- 3.681 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Naiana Zaiden Rezende Souza, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Pro-
fessor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº
5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na
UAE-LCHS da Regional Jataí, Área/Disciplina: Direito, sendo a vi-
gência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/12/2015.

No- 3.682 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Lucas Peres Silva Oliveira, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-
LCHS da Regional Jataí, Área/Disciplina: Direito, sendo a vigência
do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da
União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.004145/2015-46)

No- 3.683 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Helissa de Oliveira Soares, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Letras, Área/Disciplina: Literatura de Língua Portuguesa, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.004867/2015-09)

No- 3.684 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Carla Mendonça de Souza, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na UAE-Engenharia e Administração
da Regional Catalão, Área/Disciplina: Administração Geral, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.007281/2015-98)

No- 3.685 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Núbia Inocêncio de Paula, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE/Bio-
tecnologia-Regional Catalão, Área/Disciplina: Enfermagem/Processo
de Cuidar do Adulto e Idoso, sendo a vigência do contrato a partir da
publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2016.
(Processo nº 23070.003374/2015-43)

No- 3.686 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Daiane Batista Tokunaga Ferreira, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Pro-
fessor Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista,
tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-Ciências da Saúde
da Regional Jataí, Área/Disciplina: Enfermagem Geral, sendo a vi-
gência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.008035/2015-53)

No- 3.687 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Fernanda Nunes da Rosa Mangini, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Pro-
fessor Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº
5/MP, publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na
UAE-Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás, Área/Disciplina:
Fundamentos do Serviço Social/Estágio Supervisionado, sendo a vi-
gência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.008162/2015-52)

No- 3.688 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Guilherme de Freitas Leal, como Pro-
fessor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Assistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-
Ciências Humanas da Regional Goiás, Área/Disciplina: Filosofia Ge-
ral, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.004904/2015-71)

No- 3.689 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Samuel Julio Martins, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor As-
sistente A, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Escola de
Agronomia, Área/Disciplina: Fitopatologia, sendo a vigência do con-
trato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/07/2016. (Processo nº 23070.008123/2015-55)

No- 3.690 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Dener Pereira Santos, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-
xiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-Ciências Exatas
da Regional Jataí, Área/Disciplina: Física Geral, sendo a vigência do
contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União,
até 31/07/2016. (Processo nº 23070.002226/2015-10)

No- 3.691 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Tony Willian Boita, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-
xiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Ciên-
cias Sociais, Área/Disciplina: Museologia, sendo a vigência do con-
trato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/07/2016. (Processo nº 23070.008110/2015-86)

No- 3.692 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Fabio Felipe dos Santos Nascentes, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Pro-
fessor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços no Instituto de
Matemática e Estatística, Área/Disciplina: Matemática/Estatística,
sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no
Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.008027/2015-15)

No- 3.694 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Sandra Alves de Sousa Garcia, como
Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais,
com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Pro-
fessor Auxiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP,
publicada no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na Faculdade
de Farmácia, Área/Disciplina: Farmacognosia e Controle de qualidade
físico-químico de medicamentos, sendo a vigência do contrato a partir
da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2016.
(Processo nº 23070.008141/2015-37)

No- 3.695 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Bruno Castilho Rosa, como Professor
Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com a re-
muneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor Au-
xiliar, tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada
no D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-Matemática e
Tecnologia da Regional Catalão, Área/Disciplina: Matemática, sendo
a vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário
Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.004863/2015-
12)

No- 3.696 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Adriana Ferreira Rebouças Campelo,
como Professor Substituto, em regime de 40 (quarenta) horas se-
manais, com a remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de
Professor Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista,
tendo em vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no
D.O.U. de 29/09/09, para prestar serviços na UAE-Ciências Humanas
da Regional Goiás, Área/Disciplina: Educação Matemática, sendo a
vigência do contrato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial
da União, até 31/07/2016. (Processo nº 23070.004906/2015-60)

No- 3.697 - Contratar, com fundamento na Lei nº 8.745, de 09/12/93,
alterada pelas Leis nº 9.849, de 26/10/99 e 10.667, de 14/05/03, e MP
nº 525/2011, de 15/02/2011, Dircy Raquel Alves de Macedo, como
Professor Substituto, em regime de 20 (vinte) horas semanais, com a
remuneração equivalente ao padrão inicial da classe de Professor
Auxiliar com a RT correspondente ao título de Especialista, tendo em
vista o disposto no Art. 2º, da ON nº 5/MP, publicada no D.O.U. de
29/09/09, para prestar serviços na Faculdade de Administração, Ciên-
cias Contábeis e Ciências Econômicas, Área/Disciplina: Contabili-
dade Geral, sendo a vigência do contrato a partir da publicação deste
ato no Diário Oficial da União, até 31/07/2016. (Processo nº
23070.006564/2015-12)

ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
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