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conforme autorização nº 201805144838 do Ministério da Educação
para concessão de diárias e passagens pela UFMG. Processo nº
23072.022493/2018-28.

Nº 3.701 - Autorizar o afastamento do país da servidora DÉBORA
FREIRE CARDOSO, Professor Adjunto, no período de 11/06/2018
a 15/06/2018, para participar da 21ª Conferência Anual sobre
Análise Econômica Global, em Cartagena/Colômbia, com ônus
limitado. Processo nº 23072.023085/2018-93

Nº 3.702 - Autorizar o afastamento do país da servidora LARISSA
SANTOS CIRIACO, Professor Adjunto, no período de 11/06/2018 a
18/06/2018, para participar do XIII Congresso Internacional de
Liguística Geral, em Vigo/Espanha, com ônus, conforme autorização
nº 201805244955, do Ministério da Educação para concessão de
diárias pela UFMG. Processo nº 23072.018079/2018-14.

Nº 3.704 - Autorizar, em caráter excepcional, o afastamento do país
do servidor LEANDRO RODRIGUES ALVES DINIZ, Professor
Adjunto, no período de 01/06/2018 a 16/06/2018, para participar do
Módulo de Imersão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, na
Unidade Central de Cooperación Médica, em Havana/Cuba, com
ônus limitado. Processo nº 23072.023835/2018-27.

Nº 3.705 - Autorizar o afastamento do país da servidora LÚCIA DE
ALMEIDA FERRARI, Professor Adjunto, no período de
29/06/2018 a 07/07/2018, para participar de Intercambio
Acadêmico, em Cidade do Cabo/Africa do Sul, com ônus, conforme
autorização nº 201805244975, do Ministério da Educação para
concessão de diárias pela UFMG. Processo nº 23072.018798/2018-
35.

Nº 3.706 - Autorizar o afastamento do país do servidor PEDRO
HENRIQUE OLIVEIRA FIUZA COSTA, Assistente em
Administração, no período de 20/07/2018 a 29/07/2018, para
participar de visita técnica do Programa Escala de Gestores e
Administradores 2018, na Universidad de la República, em
Montevidéu/Uruguai, com ônus, conforme autorização nº
20180511.4862 do Ministério da Educação para concessão de
passagens pela UFMG. Processo nº 23072.023032/2018-72.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 849, DE 28 DE MAIO DE 2018

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas
atribuições conferidas pela Portaria nº 241, de 10 de abril de 2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 70, de 12 de abril de 2018,
e pela delegação de competência que lhe concede a Portaria nº 1.978,
de 9 de agosto de 2016, resolve:

Declarar a vacância, a partir de 25 de maio de 2018, nos
termos do art. 33, inciso VIII, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, do cargo de Técnico de Laboratório - Área: Recursos
Pesqueiros, ocupado por PAULO ROBERTO BRASIL SANTOS,
código de vaga nº 965596, lotado no Instituto de Ciências e
Tecnologia das Águas desta Universidade, em virtude de posse em
outro cargo inacumulável. (Processo nº 23204.007115/2018-30).

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES

PORTARIA Nº 893, DE 4 DE JUNHO DE 2018

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas
atribuições conferidas pela Portaria nº 241, de 10 de abril de 2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 70, de 12 de abril de 2018,
e pela delegação de competência que lhe concede a Portaria nº 1.978,
de 09 de agosto de 2016 e considerando autorizações legais para o
aproveitamento de candidato habilitado em concurso pela
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, contidas no processo
nº 23204.014194/2017-96, resolve:

Art. 1º Nomear JACQUELINE DIAS DA SILVA, em caráter
efetivo, de acordo com os arts. 9º, 10, 13 e 20 com seus incisos e
parágrafos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com
alterações da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e do art. 6º
da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, para o cargo de
ARQUIVISTA, Classe "E", nível de Capacitação I, Padrão de
Vencimento 1, em regime de trabalho de 4 horas semanais, com
lotação no Campus Universitário de Santarém, habilitada em
concurso público regido pelo Edital nº 54, de 23/5/2016, publicado no
DOU nº 130, seção 3, em 1/6/2016 e respectiva homologação por
meio do Edital nº 1, de 6/1/2017, publicado no DOU nº 6, seção 3 em
9/1/2017 para o código de vaga nº 0977831.

Art. 2º Nos termos do art. 13 § 1º, da Lei nº 8.112/90, fixar
o prazo de 30 (trinta) dias para a posse, contatos da publicação desta
portaria.

Parágrafo único - A presente nomeação será tornada sem
efeito se o candidato nomeado não tomar posse no prazo fixado no
caput deste artigo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União.

FABRICIANA VIEIRA GUIMARÃES

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Edital nº 15, de 30 de maio de 2018,
publicado no DOU nº 106, Seção 3 em 5 de junho de 2018, página
64, retificam-se todos os termos onde se lê "Tradutor e Interprete de
Libras/ Língua Portuguesa", leia-se "Técnico Especializado em
Linguagem de Sinais"

RETIFICAÇÃO

Na publicado da Portaria/Progep-Ufopa nº 894, de 5 de
junho de 2018, publicada no DOU nº 107, Seção 2 em 06 de junho de
2018, página 31, retifica-se o item abaixo:

Onde se lê: "regime de trabalho de 4 horas semanais"; Leia-
se: "regime de trabalho de 40 horas semanais".

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PORTARIAS DE 6 DE JUNHO DE 2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

Nº 2.831 - Autorizar o afastamento do país da servidora MÁRCIA
BEZERRA DE ALMEIDA, matrícula SIAPE-1640279, ocupante
do cargo efetivo de PROFESSORA DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR do quadro de pessoal, lotada no INSTITUTO DE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS (IFCH) desta
Universidade, no período de 31 de maio a 10 de junho de 2018,
para apresentar o Trabalho denominado "O Machado que Vaza:
Arqueologia e Imaginário na Amazônia"; apresentar os resultados
de suas pesquisas apoiadas pelo CNPq, bem como atuar como
Debatedora no Simpósio "Arqueologia do Passado Recente:
Repensando Temporalidades e Empírias" durante o Evento: "IX
REUNIÓN DE TEORÍA ARQUEOLÓGICA DE AMÉRICA DEL
SUR (IX-TAAS)", que será realizado na Cidade de Ibarra -
EQUADOR, com ônus limitado.

Nº 2.832 - Autorizar o afastamento do país da servidora NIRVIA
RAVENA, matrícula SIAPE-2178358 ocupante do cargo efetivo de
PROFESSORA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR do quadro de
pessoal, lotada no NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS
AMAZÔNICOS (NAEA) desta Universidade, no período de 01 de
junho a 11 de julho de 2018, para apresentar o Trabalho
denominado "Food Global Chain and the behavior of Corporations
in Brazilian Amazon Region" na 7ª. Biennial Conference of ECPR
Standing Group of Regulatory Governance na Universidade de
Lausanne; participar de Encontro sobre Cooperação e
Estabelecimento de Cotutela com a Universidade de Groningen,
nos seguintes destinos: LAUSANNE, SUIÇA, LEEDS (REINO
UNIDO), Universidade de Siena, ITÁLIA, e GRONINGEN
(HOLANDA), com ônus limitado.

Nº 2.833 - Considerar autorizado o afastamento do país do
servidor ANTONIO GOMES MOREIRA MAUÉS, matrícula
SIAPE-1153151, ocupante do cargo efetivo de Professor do
Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade,
lotado no INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (ICJ), no
período de 23 a 26 de maio de 2018, para participar do "XXXVI
International Congress of the Latin American Studies Association",
realizado na Instituição: LATIN AMERICA STUDIES
ASSOCIATION (LASA), na Cidade de Barcelona, ESPANHA,
com ônus limitado.

Nº 2.834 - Considerar autorizado o afastamento do país do
servidor CLAUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY,
matrícula SIAPE-1164565, ocupante do cargo efetivo de Professor
do Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade,
lotado no INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
(ICSA), no período de 19 a 27 de maio de 2018, para tratar de
assuntos relacionados à proposta de celebração de Convênio com
a Internacional University of Business and Economics (UIRB) - na
Cidade de Pequim, CHINA, com ônus limitado.

Nº 2.835 - Autorizar o afastamento do país da servidora ÂNGELA
MAY STEWARD, matrícula SIAPE-2296797, ocupante do cargo
efetivo de Professora do Magistério Superior do quadro de pessoal
desta Universidade, lotada no INSTITUTO AMAZÔNICO DE
AGRICULTURAS FAMILIARES (INEAF), no período de 10 a 14
de junho de 2018, para apresentar o Trabalho intitulado: "Of
Floods and Fires: Examining the impacts of extreme weather
events on occupation and livelihood patterns on the Amazon
Floodplain" (Enchentes e Incêndios: Examinando os impactos das
mudanças climáticas nos padrões de ocupação e meios de vida nas
várzeas Amazônicas) e participar como palestrante do Simpósio:
"Boundary Spanning: Advances in Socio-Environmental Systems
Research", organizado pela Universidade de Maryland, na Cidade
de Annapolis - EUA, com ônus limitado.

MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO
Pró-Reitora de Relações Internacionais,

no exercício da Reitoria

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 5 DE JUNHO DE 2018

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela
Portaria nº 2.590/1997, resolve:

Nº 2.580 - Retificar a Portaria nº 1.980/PROGEPE de 24 de abril
2018, publicada no DOU de 27.04.2018, Seção 2, pág. 33, que
nomeou em caráter efetivo JULIANA PASSOS BOSSE, habilitada
em concurso público realizado por essa Instituição: Onde se Lê: ...
para o cargo de Administração... . Leia-se: ... para o cargo de
Administradora... .

Nº 2.581 - Autorizar, de acordo com as Leis 8.745/93 e 9.849/99 e a
Resolução nº 92/2006-CEPE, a contratação de LUCAS FERNANDO
URATANI, como Professor Substituto, com salário correspondente à
Classe A, Auxiliar Graduado, no regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais, para o Departamento de Medicina Integrada do Setor
de Ciências da Saúde, a partir da assinatura do contrato até 07 de
julho de 2018.

Nº 2.582 - Autorizar, de acordo com as Leis 8.745/93 e 9.849/99 e a
Resolução nº 92/2006-CEPE, a contratação de JEFERSON
TEODOROVICZ, como Professor Substituto, com salário
correspondente à Classe A, Adjunto A, no regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, para o Departamento de Direito Privado
do Setor de Ciências Jurídicas, a partir da assinatura do contrato até
31 de dezembro de 2018.

Nº 2.583 - Autorizar, de acordo com as Leis 8.745/93 e 9.849/99 e a
Resolução nº 92/2006-CEPE, a contratação de EWERTON LEMOS
GOMES, como Professor Substituto, com salário correspondente à
Classe A, Assistente A, no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, para a Câmara do Curso de Gestão e Empreendedorismo do
Setor Litoral, a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de
2018.

Nº 2.584 - Autorizar, a partir de 02 de junho de 2018 até 30 de junho
de 2018, a prorrogação do contrato de GUSTAVO BAVARESCO
SUCHARSKI - 3004434, como Professor Substituto, com salário
correspondente à classe A, Adjunto A, em regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, para o Departamento de Engenharia
Mecânica do Setor de Tecnologia.

Nº 2.585 - Nomear em caráter efetivo, considerando o que consta no
artigo 9º, inciso I da Lei nº 8.112/90; autorizado pelo Decreto nº
7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no DOU de 20.07.2010; e,
Portaria Interministerial nº 111, de 02 de abril de 2014, publicada no
DOU de 03.04.2014; LARISSA CHELLA, habilitada em concurso
público realizado por essa Instituição, homologado em 02.05.2017,
para o cargo de Farmacêutica, nível de Classificação E, nível de
Capacitação I, padrão de Vencimento 01, no regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, lotação em Curitiba/PR, na vaga de código
nº 679508.

Nº 2.586 - Declarar vago, a partir de 22 de maio de 2018, o cargo de
Pedagogo Área, ocupado por FELIPE AUGUSTO FERNANDES
BORGES - 2189449, lotado na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,
em virtude de posse em outro cargo público inacumulável, de acordo
com o disposto no Artigo 33 da Lei nº 8.112/90.

Nº 2.587 - I - Declarar vago, a partir de 04 de junho de 2018, o cargo
de Auxiliar de Biblioteca, ocupado por JEREMIAS PEREIRA
RAMOS - 2414557, lotado na Coordenação de Processos Técnicos do
Sistema de Bibliotecas, em virtude de posse em outro cargo público
inacumulável, de acordo com o disposto no Artigo 33 da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 .

II - Considerando que o servidor não adquiriu a estabilidade
prevista no Art. 21 da Lei nº 8.112/90, a presente declaração de
vacância não gera direito à recondução estabelecida no Art. 29 da
citada Lei.

Nº 2.588 - Retificar a Portaria nº 2.087/PROGEPE de 03 de maio
2018, que declarou vago o cargo ocupado por RICELE
GONCALVES AGRA - 2310597, lotado na Coordenação do Curso
de Pedagogia do Setor de Educação: Onde se Lê: ... a partir de 17 de
abril de 2017... . Leia-se: ... a partir de 17 de abril de 2018... .

Nº 2.589 - I - Declarar vago, a partir de 04 de junho de 2018, o cargo
de Assistente em Administração, ocupado por DEBORA CRISTINA
RODRIGUES - 2425209, lotada na Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional do Setor de
Ciências da Saúde, em virtude de posse em outro cargo público
inacumulável, de acordo com o disposto no Artigo 33 da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 .

II - Considerando que a servidora não adquiriu a estabilidade
prevista no Art. 21 da Lei nº 8.112/90, a presente declaração de
vacância não gera direito à recondução estabelecida no Art. 29 da
citada Lei.

Nº 2.598 - Declarar vago, a partir de 05 de junho de 2018, o cargo de
Assistente em Administração, ocupado por CIBELE VIEIRA
PASSOS DOS SANTOS - 2338633, lotada no Setor de Ciências da
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