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Autorizar, de acordo com o art. 93, I, da Lei n.º 8.112/90, e
art. 2º, do Dec. n.º 4.050/01, por prazo indeterminado, a cessão de
Ricardo de Albuquerque Aguiar, ocupante do cargo de Professor
Adjunto, mat./SIAPE nº 0267118, para ocupar o cargo em comissão
de Diretor Geral do IF-AL, CD-02, no Município de Piranhas/Ala-
goas, com ônus para o órgão cedente.

EURICO DE BARROS LÔBO FILHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

PORTARIA Nº 995, DE 16 DE JULHO DE 2010

O REITOR da Universidade Federal de Alfenas, usando de
suas atribuições legais, resolve:

Exonerar, a pedido, a partir de 23-07-2010, o servidor Ale-
xandre Macchione Saes, matrícula Siape nº 1673917, ocupante do
cargo de Professor de 3º Grau, Classe Adjunto, Nível 1, lotado no
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, nos termos do art. 34, caput,
da Lei nº 8.112/90. (Processo no 23087.004063/2010-16)

Declarar uma vaga no referido cargo.

PAULO MÁRCIO DE FARIA E SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PORTARIAS DE 15 DE JULHO DE 2010

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-
PINA GRANDE, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 05 de fevereiro de 2009 do Ministério da Educação
(D.O.U 06/02/09), e tendo em vista o disposto na Lei 8.112/90,
resolve:

Nº 2.761 - Nomear IZAYANA PEREIRA FEITOSA, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CES Nº
08/2009, com resultado homologado através do Edital/CES Nº
16/2009, publicado no D.O.U. de 30/06/2009, prorrogado pelo Edi-
tal/CES Nº 07/2010, com provimento autorizado pela Portaria nº 889
do Ministério da Educação, publicada no DOU de 09 de julho de
2010, para o cargo de Professor Assistente, Padrão I, em regime de
trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº 0849159
decorrente de redistribuição, com lotação no Centro de Educação e
Saúde.

Nº 2.762 - Nomear CLEVERSON FILGUEIRAS, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT Nº
06/2010, com resultado homologado através do Edital/CCT Nº
14/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Adjunto,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0850991 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Ciências e Tecnologia.

Nº 2.765 - Nomear DIEGO ALEJANDRO COGOLLO APONTE, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT
nº 06/2010, com resultado homologado através do Edital/CCT nº
14/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 22/2007, com
alterações, para o cargo de Professor Adjunto, Padrão I, em regime de
trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº 0873214,
em virtude da exoneração de Wilson Hugo Cavalcante Freire, com
lotação no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido.

Nº 2.766 - Nomear ANA CAROLINA DE MORAES ANDRADE
BARBOSA, em virtude de habilitação em concurso público instituído
pelo Edital/CCT Nº 05/2010, com resultado homologado através do
Edital/CCT Nº 13/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com
provimento autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Edu-
cação, publicada no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de
Professor Assistente, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com
dedicação exclusiva, código de vaga nº 0851057 decorrente de re-
distribuição, com lotação no Centro de Ciências e Tecnologia.

Nº 2.767 - Nomear JOSÉ EDILSON NEVES, em virtude de ha-
bilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT Nº 03/2010,
com resultado homologado através do Edital/CCT Nº 11/2010, pu-
blicado no D.O.U. de 25/06/2010, com provimento autorizado pela
Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no DOU de 09
de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente, Padrão I, em
regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva, código de vaga nº
0851573 decorrente de redistribuição, com lotação no Centro de
Ciências e Tecnologia.

Nº 2.768 - Nomear RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL,
em virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edi-
tal/CCT Nº 03/2010, com resultado homologado através do Edi-
tal/CCT Nº 11/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com pro-
vimento autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação,
publicada no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor
Assistente, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação
exclusiva, código de vaga nº 0852556 decorrente de redistribuição,
com lotação no Centro de Ciências e Tecnologia.

Nº 2.769 - Nomear ADRIANA ALMEIDA SILVA, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT Nº
03/2010, com resultado homologado através do Edital/CCT Nº
11/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com provimento au-

torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0856384 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Ciências e Tecnologia.

Nº 2.770 - Nomear JOÃO BATISTA CARVALHO, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CCT Nº
04/2010, com resultado homologado através do Edital/CCT Nº
12/2010, publicado no D.O.U. de 25/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0856388 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Ciências e Tecnologia.

Nº 2.771 - Nomear EBERTH ELEUTÉRIO DOS SANTOS, em vir-
tude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH Nº
11/2010, com resultado homologado através do Edital/CH Nº
21/2010, publicado no D.O.U. de 24/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Adjunto,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0873262 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Humanidades.

Nº 2.772 - Nomear PAULO CÉSAR RODRIGUES, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH Nº
11/2010, com resultado homologado através do Edital/CH Nº
21/2010, publicado no D.O.U. de 24/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Adjunto,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0874557 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Humanidades.

Nº 2.773 - Nomear LINCOLN DA SILVA DINIZ, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH Nº
10/2010, com resultado homologado através do Edital/CH Nº
18/2010, publicado no D.O.U. de 24/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0874558 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Humanidades.

Nº 2.774 - Nomear ALINE BARBOZA DE LIMA, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH Nº
10/2010, com resultado homologado através do Edital/CH Nº
18/2010, publicado no D.O.U. de 24/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0874559 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Humanidades.

Nº 2.775 - Nomear THIAGO ROMEU DE SOUZA, em virtude de
habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CH Nº
10/2010, com resultado homologado através do Edital/CH Nº
18/2010, publicado no D.O.U. de 24/06/2010, com provimento au-
torizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada no
DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor Assistente,
Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação exclusiva,
código de vaga nº 0874560 decorrente de redistribuição, com lotação
no Centro de Humanidades.

Nº 2.776 - Nomear MAURO NORMANDO MACÊDO BARROS
FILHO, em virtude de habilitação em concurso público instituído
pelo Edital/CTRN Nº 04/2010, com resultado homologado através do
Edital/CTRN Nº 06/2010, publicado no D.O.U. de 23/06/2010, com
provimento autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Edu-
cação, publicada no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de
Professor Adjunto, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com de-
dicação exclusiva, código de vaga nº 0874561 decorrente de re-
distribuição, com lotação no Centro de Tecnologia e Recursos Na-
turais.

Nº 2.777 - Nomear LÍVIA IZABEL BEZERRA DE MIRANDA, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edi-
tal/CTRN Nº 04/2010, com resultado homologado através do Edi-
tal/CTRN Nº 06/2010, publicado no D.O.U. de 23/06/2010, com
provimento autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Edu-
cação, publicada no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de
Professor Adjunto, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com de-
dicação exclusiva, código de vaga nº 0874562 decorrente de re-
distribuição, com lotação no Centro de Tecnologia e Recursos Na-
turais.

Nº 2.778 - Nomear RODRIGO DE ARAÚJO RODRIGUES, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CS-
TR Nº 03/2010, com resultado homologado através do Edital/CSTR
Nº 12/2010, publicado no D.O.U. de 02/07/2010, com provimento
autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada
no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor As-
sistente, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação ex-
clusiva, código de vaga nº 0874563 decorrente de redistribuição, com
lotação no Centro de Saúde e Tecnologia Rural.

Nº 2.779 - Nomear JOSÉ WILSON NOLETO RAMOS JÚNIOR, em
virtude de habilitação em concurso público instituído pelo Edital/CS-
TR Nº 03/2010, com resultado homologado através do Edital/CSTR
Nº 12/2010, publicado no D.O.U. de 02/07/2010, com provimento
autorizado pela Portaria nº 889 do Ministério da Educação, publicada
no DOU de 09 de julho de 2010, para o cargo de Professor As-
sistente, Padrão I, em regime de trabalho T-40 com dedicação ex-
clusiva, código de vaga nº 0874564 decorrente de redistribuição, com
lotação no Centro de Saúde e Tecnologia Rural.

THOMPSON FERNANDES MARIZ

PORTARIA Nº 2.801, DE 16 DE JULHO DE 2010

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-
PINA GRANDE, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 5 de fevereiro de 2009 do Ministério da Educação (D.O.U
06/02/09), e tendo em vista o disposto na Lei 8.112/90, resolve:

Declarar vago o cargo de Professor Adjunto, Nível I, ocu-
pado por JOSIVÂNIA MARISA DANTAS, matrícula SIAPE nº
1630751, lotada na Unidade Acadêmica de Educação do Centro de
Educação e Saúde, em virtude de posse em cargo inacumulável, com
fundamento no Art. 33, inciso VIII, Lei Nº 8.112/90, a partir de 23 de
julho de 2010; (Processo nº 23096.022303/10-09)

THOMPSON FERNANDES MARIZ

PORTARIA Nº 2.831, DE 19 DE JULHO DE 2010

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-
PINA GRANDE, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 5 de fevereiro de 2009 do Ministério da Educação (D.O.U
06/02/09), e tendo em vista o disposto na Lei 8.112/90, resolve,

Exonerar, a pedido, a servidora SEANE DA NÓBREGA
MASCENA DANTAS, matrícula SIAPE nº 1595595, ocupante do
cargo de Assistente em Administração, lotada na Biblioteca do Centro
de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, com efeitos financeiros a
partir de 28 de junho de 2010. (Processo nº 23096.021180/10-32).

THOMPSON FERNANDES MARIZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIAS DE 13 DE JULHO DE 2010

O Reitor da UFG, usando da competência delegada pela
Portaria MEC nº 404 de 23/04/2009, publicada no D.O.U. de
07/05/2009, resolve:

N° 2.829 - Autorizar o afastamento do País a Maria Cristina Vidotte
Blanco Tarrega, Matrícula nº 2330011/SIAPE, Professor Titular, Co-
ordenadora do Programa de Mestrado em Direito Agrário da Fa-
culdade de Direito, para participar do VII Congreso Y Curso In-
ternacional Red Latinoamericana de Antropologia Jurídica - RELAJU
e Reunião PROCAD/UFSC, com apresentação de trabalho, na cidade
de Lima/Peru, no período de 28/07 a 08/08/2010, com ônus e diárias
pela Universidade Federal de Goiás, de acordo com o art. 1º, inciso
II, do Decreto nº 91.800/85 e art. 1º do Decreto nº 1.387/95, alterado
pelo Decreto nº 2.349/97. (Processo nº 23070.014488/2010-12)

N° 2.830 - Autorizar o afastamento do País a Cândido Vieira Borges
Júnior, Matrícula nº 1696030/SIAPE, Professor Adjunto, lotado na
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Eco-
nômicas, para participar do 2010 Academy of Management Annual
Meeting, com apresentação de trabalho, na cidade de Montreal/Ca-
nadá, no período de 06 a 10/08/2010, com ônus limitado para a
Universidade Federal de Goiás, de acordo com o art. 1º, inciso II, do
Decreto nº 91.800/85 e art. 1º do Decreto nº 1.387/95, alterado pelo
Decreto nº 2.349/97. (Processo nº 23070.014254/2010-67)

EDWARD MADUREIRA BRASIL

PORTARIAS DE 15 DE JULHO DE 2010

O Reitor da UFG, usando das atribuições que lhe confere o
disposto no art. 46 do Regimento Geral, tendo em vista as disposições
do inciso IV, do art. 16 e Parágrafo único, da Lei nº 5.540, de
28/11/68, com a redação dada pela Lei nº 9.192, de 21/12/95, e do art.
1º, § 5º e art. 5º, do Decreto nº 1.916, de 23/05/96, resolve:

N° 2.868 - Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº
8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, Vardeli Alves de
Moraes, Matrícula nº 0300735/SIAPE, CPF nº 4465237120, Professor
Associado, para exercer o cargo de Diretor da Faculdade de Me-
dicina, CD-3, por um mandato de quatro anos. (Processo nº
23070.000010/2010-05 e Memorando nº 093/FM, de 06/07/2010)

N° 2.869 - Designar Fátima Maria Lindoso da Silva Lima, Matrícula
nº 7300263/SIAPE, CPF nº 34273328453, Professor Titular, para
exercer o encargo de Vice-Diretor da Faculdade de Medicina, com
mandato de quatro anos. (Processo nº 23070.000010/2010-05 e Me-
morando nº 093/FM, de 06/07/2010)

O Reitor da UFG, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Geral, resolve:

N° 2.897 - Prorrogar, até 31/12/2010, conforme disposto no art. 4º, da
Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pela Lei nº 10.667,
de 14/05/2003, a vigência do contrato dos seguintes professores subs-
titutos, lotados no Instituto de Informática: Elisângela Silva Dias,
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