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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
RETIFICAÇÃO

Na Portaria SEI REITO Nº 1241, de 20 de dezembro de 2018 publicada no Diário Oficial da União nª245, seção 2, página 49, onde se lê: "[...] a partir de 12 de janeiro de 2018", leia-se: "[...]

a partir de 12 de Janeiro de 2019".
PRÓ—REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 1.224, DE 22 DE ABRIL DE 2019

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÃNDIA, no uso da competência delegada pela Portaria R nª. 95, de 05 de janeiro de 2017, publicada
no Diário Oficial da União em 09 de janeiro de 2017, considerando os termos do Artigo 92, Inciso I, combinado com o Artigo 109, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em
conformidade com a Lei nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, alterada pela Lei nº. 11.233, de 22 de dezembro de 2005 e o que dispõe o Decreto nº, 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado
no Diário Oficial da União de 20 de julho de 2010, resolve:

Art. 19 Nomear, sob o Regime Jurídico da Lei nº. 8.112/90, no nivel de Capacitação I, Padrão de Vencimento 01, a candidata abaixo relacionada, habilitada em Concurso
Público:

Class. Cota Nome Cód. Edital Edital
“

Processo Cargo Classe Regime de Cidade
Vaga/MME Concurso Homologªão Trabalho

1 Candidato com ENILTON 323294 - Nº 29, DOU Nº 27, DOU 23117.012824/2017—77 Analista de Tecnologia E 40 horas Uberlândia
Deficiência ROSADO DE Aposentadoria 20/06/2017 10/10/2017 da Informação - Area 1 semanais

OLIVEIRA - Desenvolvimento de
JÚNIOR Sites, Aplicações e

Sistemas ,

7 Ampla VANESSA 771588 - Nº 25, DOU Nº 124, DOU 23117.019459/2017-21 Médico/Pediatra i E 20 horas Uberlândia
Concorrência FERREIRA DE Aposentadoria l 08/02/2018 17/05/2018 %

semanais
SOUZA i ,

Art, zº A posse do(aiis) nomeado(a)(s) ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação desta portaria no Diário Oficial da União, conforme & lª,
do Artigo 13 da lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 39 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCIO MAGNO COSTA

PORTARIA Nº 1.225, DE 23 DE ABRIL DE 2019 PORTARIA Nº 1.227, DE 23 DE ABRIL DE 2019

A
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

UBERLANDIA, no uso da competência delegada pela Portaria R nº 095, de 05 de janeiro
de 2017, publicada no DOU. em 09 de janeiro de 2017, Seção 2, pág. 26,
considerando a solicitação do servidor, nos termos do inciso I do Art. 33 da Lei nº
8.112/90, e documentação constante do processo nº 23117016253/2019-10, resolve:

O PRÓ—REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÃNDIA, no uso da competência delegada pela Portaria R nª 095, de 05 de janeiro de
2017, publicada no DOU. em 09 de janeiro de 2017, Seção 2, pg. 26, considerando o
disposto no Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e considerando a redistribuição de
Priscila Moreira Correa Telles, ocorrida em 20/06/2018, resolve:

Art. 19 Exonerar, a pedido, a partir de lº de março de 2019, do cargo
efetivo de Professor do Magistério Superior, o servidor DENIS LIMA E ALVES, matricula
SIAPE nº 2611357.

Nomear em caráter efetivo, nos termos do inciso i do artigo 99, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a candidata GABRIELA TANNÚS VALADÃO, habilitada em
Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital SEI nº 206/2018, publicado no
DOU. em 23/10/2018, para exercer o cargo de Professor do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, na Classe 0

[ nivel 1, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva,

Art. 39 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário lotada na Escola de Educação Básica, Campus Educação Física, código de vaga nª
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, 0948270,

Art. 29 Declarar vago, em decorrência, o referido cargo, código de vaga nº
0897444.

MARClO MAGNO COSTA MARClO MAGNO COSTA

Conheça os detalhes das principais
mudanças visuais no DiárioOficial da União
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