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Roberto Mendonca Alves, Matrícula nº 1861111/SIAPE, lotado no
Hospital das Clínicas, a contar de 17/02/2016, por posse em outro
cargo inacumulável. (Processo nº 23070.000698/2016-19)

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

No- 1.046 - 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, Hugo Aguiar Nunes, 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 Artes
Visuais, Área/Disciplina: Desenho Técnico, sendo a vigência do con-
trato a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, até
31/12/2016. (Processo nº 23070.012336/2015-81)

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, usando das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 56 do Regimento Geral,
resolve:

No- 1.048 - Tornar sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei
8.112/90, a nomeação de Alessandro Borges De Paiva, efetuada pela
Portaria nº 4602, publicada no D.O.U. de 20/01/2016, seção 2, página
18 e 19, para o cargo de Técnico de Laboratório/Química, Nível de
Classificação D, Classe de Capacitação I, Padrão 1, por não ter
tomado posse no prazo legal.
(Processo nº 23070.005237/2012-09)

No- 1.049 - Tornar sem efeito, nos termos do § 6º do art. 13 da Lei
8.112/90, a nomeação de Miron De Paiva Menezes, efetuada pela
Portaria nº 4603, publicada no D.O.U. de 20/01/20116, seção 2,
página 19, para o cargo de Técnico de Laboratório/Tecnologia de
Alimentos, Nível de Classificação D, Classe de Capacitação I, Padrão
1, por não ter tomado posse no prazo legal. (Processo nº
23070.005237/2012-09)

MANOEL RODRIGUES CHAVES

PORTARIA N° 1.057, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

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

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,
Raquel Bello Vászquez, como Professor Visitante, em regime de
Dedicação Exclusiva, com a remuneração equivalente ao padrão ini-
cial da classe de Professor Adjunto, Classe C, 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, Programa de
Pós-Graduação: Letras e Linguistica, sendo a vigência do contrato no
período de 11/03/2016 a 10/03/2017. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 11 6 5 3 / 2 0 1 5 - 8 1 )

MANOEL RODRIGUES CHAVES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
L AT I N O - A M E R I C A N A

PORTARIAS DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

O Reitor pro tempore em exercício da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana, designado pela Portaria UNILA nº
200/2016, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso
I do art. 1º do Decreto nº 91.800/1985; Decreto da Presidência da
República nº 1.387/95 alterado pelos Decretos nº 2.349/99 e nº
3.025/99, §2º do art. 1º do Decreto nº 5.992/2006; art. 6º e inciso IV
do art. 7º do Decreto nº 7.689/2012; art. 95 da Lei 8.112 de 11 de
dezembro de 1990, Autorização do Ministério da Educação nº
20150402.2499 e o que consta no processo 23422.002431/2016-11,
resolve:

Nº 201 - Art. 1º Convalidar o afastamento do país, com ônus, do
servidor NIELSEN DE PAULA PIRES, Vice-Reitor pro tempore,
SIAPE 404135, no período de 24 a 29 de fevereiro de 2016, para
participação em reunião do projeto "Diseño de un curso de capa-
citación sobre integración energética y planificación", para Santiago,
Chile.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O Reitor pro tempore em exercício da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana, designado pela Portaria UNILA nº
200/2016, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso
II do art. 1º do Decreto nº 91.800/1985; art. 95 da Lei 8.112/1990;
Decreto nº 1.387/95, com alterações dadas pelos Decretos nº 2.349/99
e nº 3.025/99, resolve:

Nº 202 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
da servidora MARIA ETA VIEIRA, Professora do Magistério Su-
perior, SIAPE 2865749, no período de 26 de fevereiro a 20 de março
de 2016, para ministrar aulas de Português Língua Estrangeira, no
Curso de Língua Portuguesa do Programa Mais Médicos para o Bra-
sil, para Havana, Cuba.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Processo: 23422.002338/2016-14)

Nº 203 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
da servidora TATIANA PEREIRA CARVALHAL, Professora do Ma-
gistério Superior, SIAPE 2942613, no período de 26 de fevereiro a 19
de março de 2016, para participar do Módulo de Acolhimento e
Avaliação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, para Havana,
Cuba.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Proecsso: 23422.002158/2016-24)

Nº 204 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
da servidora VIRGINIA OSORIO FLORES, Professora do Magis-
tério Superior, SIAPE 1315569, no período de 21 de abril a 02 de
maio de 2016, para participar do evento "Colloque Cinéma Chanson
Belgique - La chanson dans le cinémas d'Europe e d'Amérique La-
tine, para Bruxelas, Bélgica.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. (Processo: 23422.002066/2016-44)

Nº 206 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
do servidor RAMON BLANCO DE FREITAS, Professor do Ma-
gistério Superior, SIAPE 2089331, no período de 12 a 20 de março de
2016, para apresentar trabalho na Conferência Anual da International
Studies Association, participar de reuniões técnicas e grupos de pes-
quisa, para Atlanta, Estados Unidos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O Reitor pro tempore em exercício da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana, designado pela Portaria UNILA nº
200/2016, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso
III do art. 1º do Decreto nº 91.800/1985; art. 95 da Lei 8.112 de 11
de dezembro de 1990, Decreto nº 1.387/95, com alterações dadas
pelos Decretos nº 2.349/99 e nº 3.025/99 e o que consta no processo
23422.001726/2016-70, resolve:

Nº 205 - Art. 1º Autorizar o afastamento do país, sem ônus, do
servidor CARLOS NORBERTO BERGER, Técnico em Assuntos
Educacionais, SIAPE 2272587, no período de 17 a 27 de março de
2016, por motivos particulares, para Lisboa, Portugal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

DESPACHO DO REITOR
Em 25 de fevereiro de 2016

Nº 4 - O Reitor em exercício da Universidade Federal de Itajubá, no
uso das atribuições e na forma da Portaria MEC Nº 404, publicada no
DOU de 24/04/2009, republicada no DOU de 07/05/2009, autoriza o
afastamento do país do Professor LUIZ EDUARDO BORGES DA
SILVA, pelo período de 10/03/16 a 20/03/16, para realizar visita
técnica ao Centro de Pesquisas National Transportation Center Of
Oak Ridge National Laboratory , em Knoxville/Tennessee/EUA, ônus
do CNPq, conforme Processo nº 23088.002095/2016-54.

PAULO SIZUO WAKI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PORTARIA Nº 119, DE 1o- DE FEVEREIRO DE 2016

O VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA REITORIA da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Professor Doutor Marcos
Vinício Chein Feres, no exercício de suas atribuições legais e re-
gulamentares, e

Considerando o que dispõe o Contrato de Gestão 58/2014
celebrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF e Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares o EBSERH, Cláusula Sexta,
Parágrafo Sexto;

Considerando que já foram realizadas, pela EBSERH, as
nomeações dos cargos diretivos e de chefias do HU/EBSERH, de
maneira que a governança da empresa, quanto a gestão do HU/UFJF,
já se encontra em plena operação;

Considerando que já foi realizado o registro da Filial
HU/EBSERH perante os órgãos federais, estaduais e municipais;

Considerando que está em fase final a susbstituição do seu
quadro de pessoal precarizado por empregados concursados.resolve:

Art. 1º - Delegar competências ao Superintendente do Hos-
pital Universitário - HU/UFJF administrado pela EBSERH, para a
prática dos atos de gestão que especifica, necessárias ao funcio-
namento das unidades hospitalares, sob sua responsabilidade, ob-
servadas as diretrizes desta portaria.

Art. 2º O Superintendente de Hospital Universitário admi-
nistrado pela EBSERH deverá observar e dar cumprimento aos nor-
mativos legais e infralegais emanados dos órgãos centrais dos sis-
temas federais de orçamento, finanças, contabilidade, recursos hu-
manos e serviços gerais, adotando os seguintes procedimentos para
consecução desta Portaria:

I - atuar como ordenador de despesa, bem como designar os ser-
vidores ou empregados para substituí-lo em seus impedimentos legais;

II- designar formalmente servidor ou empregado para rea-
lizar a conformidade contábil dos atos e fatos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial que consiste na certificação dos demons-

trativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI, decorrentes dos registros de
execução orçamentária;

III - designar formalmente servidor ou empregado que não
tenha a função de emitir documentos no SIAFI para realizar o registro
de Conformidade dos Registros de Gestão e realizá-la, caso a unidade
gestora se encontre, justificadamente, impossibilitada de designar ser-
vidor ou empregado distinto para exercer tais funções;

IV - designar formalmente o gestor financeiro co-responsável
e os agentes responsáveis pelo controle de bens de natureza per-
manente e de consumo, bem como os gestores e fiscais de contratos
firmados pela unidade gestora de sua competência com empresas
fornecedoras de materiais ou prestadoras de serviço;

V - autorizar a emissão, reforço e anulação de empenhos,
adotando os procedimentos adequados para a execução, registro e
controle;

VI - autorizar pagamentos e assinar as Relações de Ordens
Bancárias Externas - RE, adotando os procedimentos adequados para
a execução, registro e controle das ordens bancárias;

VII - efetuar todos os registros pertinentes à execução or-
çamentária, financeira e patrimonial nos sistemas SIAFI e SIASG e
acompanhar se estão de acordo com a documentação base e com as
determinações das normas de Direito Financeiro e regulamentação da
EBSERH;

VIII - planejar, organizar, acompanhar, controlar e avaliar as
demandas de contratação de serviços e aquisição de bens da unidade
gestora sob sua responsabilidade, instruindo e deflagrando o processo
de licitação, observados o limite de alçada estabelecido pela EBSERH
e a legislação em vigor;

IX - aprovar projetos básicos e termos de referência;
X - designar Comissão Permanente de Licitação, Comissão

Especial de Licitação e Pregoeiros com respectiva equipe de apoio
ou, conforme o caso, servidor ou empregado para processar e julgar
licitação, observados o limite de alçada estabelecido pela EBSERH e
a legislação em vigor;

XI - instaurar processo licitatório, nos termos das Leis n.
8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos n. 3.555/00 e 5.540/05, e demais
dispositivos legais pertinentes, observado o limite de alçada esta-
belecido pela EBSERH;

XII - homologar, anular ou revogar procedimentos de li-
citação, no âmbito de sua competência;

XIII - ratificar a inexigibilidade e a dispensa de licitação, nos
casos previstos na legislação em vigor, observadas as diretrizes da
Diretoria Administrativo Financeira.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da presente
data.

MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES

PORTARIA Nº 199, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve:

1) Designar a servidora Maria Amilda Rodrigues Maia, SIA-
PE 2166451, para a função de Gerente de Capacitação, da PRORH,
código FG-03, conforme Memorando nº 672/CAMP-PRORH;

2) Designar o servidor Luiz Agostinho de Paula Baldi, SIA-
PE 1974226, para a função de Gerente de Avaliação de Desempenho,
da PRORH, código FG-03, conforme Memorando nº 672/CAMP-
PRORH;

3) Dispensar o servidor Rafael Lucas da Silva Santos, SIAPE
1978390, da função de Gerente de Programas de Qualificação, da
PRORH, código FG-01, a partir do dia 18/02/2016, conforme Me-
morando nº 09/2016-CCDP-PRORH;

4) Designar a servidora Inez Cristhina Assis Marcelino, SIA-
PE 2136751, para a função de Gerente de Programas de Qualificação,
da PRORH, código FG-01, com mandato previsto a partir de
18/02/2016, conforme Memorando nº 09/2016-CCDP-PRORH e con-
validando os atos praticados do início do período mencionado até a
publicação desta;

5) Designar a servidora Maria Julieta Ventura Carvalho de
Araújo, SIAPE 1146429, para a função de Coordenador Adminis-
trativo do Curso de Ciências Exatas, do Instituto de Ciências Exatas,
código FG-01, Pro Tempore, no período de 13/07/2015 a 19/04/2016,
conforme Portaria nº 01/2016-ICE e convalidando os atos praticados
do início do período mencionado até a publicação desta;

6) Retificar a Portaria nº 48 de 19/01/2016, publicada no
DOU em 21/01/2016, seção 2, página 21, referente ao item 2 da
servidora Geruza Cristina Meirelles Volpe. Onde se lê: "SIAPE
179331", leia-se: "SIAPE 1793661".

MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 197, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016

A Pró-Reitora de Recursos Humanos, no uso da competência
que lhe foi delegada através da Portaria nº 1182, de 15 de setembro
de 2014, publicada no DOU de 26 de setembro de 2014, e tendo em
vista o que consta do Processo nº 23071.002008/2016-48, resolve:

Declarar vago, a partir de 26 de fevereiro de 2016, o cargo
de Prof. Carreira de Magistério Superior, ocupado pelo(a) servidor(a)
BETANIA PAIVA DRUMOND, matrícula SIAPE nº 1798843, lo-
tado(a) no(a) ICB, do quadro permanente desta Universidade, com
base nos artigos 33, inciso VIII, e 29, da Lei nº 8.112/90, decorrente
de posse em outro cargo inacumulável.

GESSILENE ZIGLER FOINE
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