Universidade Federal Rural da Amazônia

Superintendência de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas

BOLETIM DO PESSOAL
Outubro/2010

O Superintendente de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA
AMAZÔNIA, nomeado através da Portaria nº 1.229 de
31.05.2010, publicada do DOU de 01/06/2010, no uso de
suas atribuições e competências conferidas pelo Ato da
Reitoria nº 10, de 26/05/2008, publicado no Boletim
Extraordinário do dia 04/06/2008, resolve:
AFASTAMENTOS DE SERVIDORES DOCENTES
[Portaria nº. 2433 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Assistente
CARISSA MICHELE GOLTARA BICHARA, matrícula n°.
1634601, lotada no Instituto da Saúde e Produção Animal,
no período de 04 a 08/10/2010, com destino ao município
de Quatipuru/PA, onde irá desenvolver atividades de
coleta de massa de caranguejo, repassar questionário para
catadores e ministrar treinamento referente à execução do
projeto cadastrado na PROEX sob número 037/2009 e
intitulado: “Boas Práticas de Fabricação (BPF): Higiene e
Processamento Tecnológico de Caranguejo UÇÁ (Ucides
cordatus, Linnaeus, 1793).
[Portaria nº. 2434 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta RUTH
HELENA FALESI PALHA DE MORAES BITTENCOURT,
matrícula n° 1125234, lotado no Instituto da Saúde e
Produção Animal, no período de 04 a 08/10/2010, com
destino ao município de Quatipuru/PA, para desenvolver
atividades de coleta de massa de caranguejo, repassar
questionário para catadores e ministrar treinamento
referente à execução do projeto cadastrado na PROEX sob
número 037/2009 e intitulado: “Boas Práticas de
Fabricação (BPF): Higiene e Processamento Tecnológico de
Caranguejo UÇÁ (Ucides cordatus, Linnaeus, 1793).
[Portaria nº. 2435 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta ROSA
MARIA SOUZA SANTA ROSA, matrícula n°1359728, lotada
no Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos, no
período de 04 a 08/10/2010, com destino ao município de
Quatipuru/PA, para desenvolver atividades de coleta de
massa de caranguejo, repassar questionário para catadores
e ministrar treinamento referente à execução do projeto
cadastrado na PROEX sob número 037/2009 e intitulado:

“Boas Práticas de Fabricação (BPF): Higiene e
Processamento Tecnológico de Caranguejo UÇÁ (Ucides
cordatus, Linnaeus, 1793).
[Portaria nº. 2436 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Assistente
FERNANDO ELIAS RODRIGUES DA SILVA, matrícula n°
3142126, lotado no Instituto da Saúde e Produção
Animal, no período de 04 a 08/10/2010, com destino
ao município de Quatipuru/PA, para desenvolver
atividades de coleta de massa de caranguejo, repassar
questionário para catadores e ministrar treinamento
referente à execução do projeto cadastrado na PROEX
sob número 037/2009 e intitulado: “Boas Práticas de
Fabricação (BPF): Higiene e Processamento Tecnológico
de Caranguejo UÇÁ (Ucides cordatus, Linnaeus, 1793).
[Portaria nº. 2440 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Assistente
CYNTIA MEIRELES DE OLIVEIRA , matrícula n° 1646423,
lotada no Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos
Hídricos, no período de 14 a 19/10/2010, com destino
ao Estado de Pernambuco (Porto de Galinhas) para
participar do VIII Congresso Latino-americano de
Sociologia Rural.
[Portaria nº. 2441 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Coordenador do Curso de
Pós-graduação em Ciências Florestais/Professor
Associado FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, matrícula n°
388426, no período de 13 a 15/10/2010, com destino
ao município de Castanhal/PA, para seleção de áreas
experimentais e definição de procedimento amostral.
[Portaria nº. 2442 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto PAULO
JORGE DE OLIVEIRA PONTE DE SOUZA, matrícula n°
1356961, lotado no Instituto Sócio Ambiental e dos
Recursos Hídricos, no período de 12 a 15/10/2010, com
destino ao município de Cuiarana/PA, com objetivo de
realizar coleta de dados referente ao projeto de
pesquisa intitulado: Estimativa do Consumo Hídrico e
Comportamento Fenólogico de Pomares de Mangueira
no Estado do Pará, cadastrado na PROPED sob
nº032010-112.

[Portaria nº. 2443 de 01 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto PAULO
JORGE DE OLIVEIRA PONTE DE SOUZA, matrícula n°
1356961, lotado no Instituto Socioambiental e dos
Recursos Hidricos, no período de 07 a 12/11/2010, com
destino ao município de Bragança/PA, onde irá desenvolver
atividades pedagógicas da disciplina Álgebra Linear, no
Curso de Licenciatura em Computação do PARFOR, sob a
execução do Instituto Ciberespacial.
[Portaria nº. 2506 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Associado GEORGE
RODRIGUES DA SILVA, matrícula n°.388428, lotado no
Instituto de Ciências Agrárias, no período de 19 a 22 de
outubro de 2010, com destino ao município de Aurora do
Pará/PA, para avaliar parâmetros e coletar material de solo
e planta em áreas de experimento.
[Portaria nº. 2511 de 13 de outubro de 2010]

Descentralizada UFRA/Capitão Poço-PA/Professora
Adjunta MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES, matrícula
SIAPE n° 1474923, com destino a cidade de Belém/PA,
no dia 18/10, para participar da banca de doutorado do
candidato Gustavo Antonio Alves; e no período de 19 a
21/10/2010, para tratar de assuntos administrativos
junto a PROEN, PROEX, e acomodar os alunos para
participarem do PIBIC.
[Portaria nº. 2562 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Coordenador do Curso de
Graduação em Agronomia/Professor Associado
FERNANDO SÉRGIO VALENTE PINHEIRO, matrícula
SIAPE n° 0388424, no período de 24 a 28/10/2010, com
destino a Brasília/DF, onde irá participar da 50° Reunião
anual da ABEAS e do 5° Congresso e 5° Fórum de
Educação Superior Agrícola.
[Portaria nº. 2563 de 21 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento do Professor Associado
ANTONIO RODRIGUES FERNANDES, matrícula n°.6388356,
lotado no Instituto de Ciências Agrárias, no período de 20 a
21 de outubro de 2010, com destino ao município de
Aurora do Pará/PA, para coletar dados e subsidiar projeto
de dissertação de alunos.

AUTORIZAR o afastamento da Pró-Reitora Adjunta de
Extensão/Professora RUTH HELENA FALESSI PALHA DE
MORAES BITTENCOURT, matrícula SIAPE n° 1225234, no
período de 27 a 30/10/2010, com destino à cidade do
Rio de Janeiro/RJ, onde irá realizar visita Técnica e
Treinamento no Laboratório Físico-Química da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

[Portaria nº. 2514 de 13 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2564 de 21 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta GISELE
BARATA DA SILVA, matrícula n°.1551252, lotada no
Instituto de Ciências Agrárias, no período de 18 a 28 de
outubro de 2010, com destino ao município de
Paragominas/PA, para avaliação de experimento.

AUTORIZAR o afastamento do Pró-Reitor de
Planejamento e Gestão/Professor Adjunto KEDSON
RAUL DE SOUZA LIMA, matrícula SIAPE n° 1356956, no
dia 26/10/2010, com destino a Brasília/DF, onde irá
participar da reunião de consolidação da implantação
das Universidades Novas e suas Tutoras.

[Portaria nº. 2554 de 20 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Adjunta
FERNANDA MARTINS HATANO, matrícula SIAPE n° 1550251,
lotada na Unidade Descentralizada UFRA/Tapajós, no
período de 19 a 23/10/2010, com destino a cidade de
Belém-PA, para participar de atividades do PIBIC no
Campus da UFRA/Belém, sem ônus para a Instituição.

[Portaria nº. 2565 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professor Assistente
CÂNDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, matrícula SIAPE
n° 2595267, lotado na Unidade Descentralizada UFRA
Capitão Poço, no período de 17 a 22/10/2010, com
destino à cidade de Natal/RN, para apresentação de
trabalho no Congresso Brasileiro de Fruticultura.

[Portaria nº. 2560 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Pró-Reitor de
Ensino/Professor Associado ORLANDO TADEU LIMA DE
SOUZA, matrícula SIAPE n° 0388515, no período de 19 a
20/10/2010, com destino aos municípios de Paragominas e
Capitão Poço, para prestar esclarecimento e orientação
acerca do ENADE, aos Professores e estudantes das
Unidades/UFRA nos referidos municípios.
[Portaria nº. 2561 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Diretora da Unidade

[Portaria nº. 2566 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Gerente Acadêmico da
Unidade Descentralizada UFRA Capitão Poço/Professor
Adjunto TASSIANO MAXWELL MARINHO CÂMARA,
matrícula SIAPE n° 1670246, no período de 20 a
22/10/2010, com destino a cidade de Belém, para
apresentar trabalhos no PIBIC, juntamente com os
alunos da referida Unidade.

[Portaria nº. 2567 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professor Adjunto
HERÁCLITO EUGÊNIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, lotado na
Unidade Descentralizada UFRA Capitão Poço, matrícula
SIAPE n° 2258866, no período de 20 a 22/10/2010, com
destino a cidade de Belém/PA, para apresentar trabalhos
no PIBIC, juntamente com os alunos da referida Unidade.
[Portaria nº. 2568 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto RINALDO
BATISTA VIANA, lotado no Instituto da Saúde e Produção
Animal, matrícula SIAPE n° 1368855, no período de 26 a
29/11/2010, com destino ao município de Igarapé-Açu/PA,
onde realizará experimento do Projeto de defesa da
orientanda Glaucia Mota Bragança.
[Portaria nº. 2569 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR
o
afastamento
do
Pró-Reitor
de
Ensino/Professor Associado ORLANDO TADEU LIMA DE
SOUZA, matrícula SIAPE n° 0388515, no dia 29/10/2010,
com destino ao município de Castanhal/PA, para ministrar
aula prática.
[Portaria nº. 2570 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Diretor do Instituto da
Saúde e Produção Animal/Professor Assistente DJACY
BARBOSA RIBEIRO, matrícula SIAPE n° 1319954, no dia
03/11/2010, com destino ao distrito de Mosqueiro, para
ministrar aula prática aos discentes da disciplina “Clínica
Médica e Terapêutica Veterinária”.
[Portaria nº. 2571 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Diretor do Instituto da
Saúde e Produção Animal/Professor Assistente DJACY
BARBOSA RIBEIRO, matrícula SIAPE n° 1319954, no dia
19/10/2010, com destino ao município de São Francisco do
Pará, onde ministrou aula prática aos discentes da
disciplina “Clínica Médica e Terapêutica Veterinária II”, do
curso de Medicina Veterinária.
[Portaria nº. 2572 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta MARIA
DE NAZARÉ MARTINS MACIEL, matrícula SIAPE n° 1122452,
lotada no Instituto Ciberespacial, no período de 26 a
29/10/2010, com destino ao município de Peixe-Boi/PA,
onde dará continuidade na execução dos trabalhos de
campo de “Ecologia de Paisagem” - Projeto de dissertação.
[Portaria nº. 2573 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Coordenador do Curso de

Pós-Graduação
(Mestrado)
em
Ciências
Florestais/Professor Associado FRANCISCO DE ASSIS
OLIVEIRA, matrícula SIAPE n° 0388426, no período de
08 a 10/11/2010, com destino a cidade de Manaus/AM,
onde participará do X Seminário de Coordenadores de
Programas de Pós-Graduação em Ciências Agrárias.
[Portaria nº. 2574 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Assistente
ITALO AUGUSTO DE SOUZA ALBÉRIO, matrícula SIAPE n°
9388435, lotado na Unidade Descentralizada
UFRA/Capitão Poço, no período de 08 a 11/11/2010,
com destino à cidade de Belém/PA, onde dará
continuidade ao programa de aulas práticas para
alunos do 8° semestre.
[Portaria nº. 2575 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Coordenador do Curso
de Graduação em Agronomia/Professor Associado
FERNANDO SÉRGIO VALENTE PINHEIRO, matrícula SIAPE
n° 0388424, no dia 19/11/2010, com destino aos
municípios de Paragominas e Capitão Poço-PA, para
prestar esclarecimento e orientação acerca do ENADE,
aos professores e alunos das Unidades da UFRA, nos
respectivos municípios.
[Portaria nº. 2576 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto
ALEXANDRE DO ROSÁRIO CASSEB, matrícula SIAPE n°
2150577, lotado no Instituto da Saúde e Produção
Animal, no período de 28 a 29/10/2010, com destino
ao município de Igarapé-Açu-/PA, onde irá realizar
coleta de material biológico para aulas práticas de
microbiologia e imunologia.
[Portaria nº. 2621 de 27 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Assistente
RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA, matrícula SIAPE n°
1698678, lotada no Instituto Sócio Ambiental e dos
Recursos Hídricos, no período de 25 a 26/10/2010, com
destino ao município de Parauapebas, onde ministrou
aula de Antropologia e Sociologia Rural.
[Portaria nº. 2637 de 27 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professor Adjunto
FÁBIO HARUKY HATANO, matrícula SIAPE n° 1742002,
lotado na Unidade Descentralizada UFRA Carajás, no
período de 20 a 22/10/2010, com destino a cidade de
Belém/PA, onde participou do PIBIC 2010 - 8.°
Seminário Anual de Iniciação Científica e 2° Seminário
de Pesquisa da UFRA ( afastamento sem ônus).

[Portaria nº. 2638 de 27 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Adjunto MARIA
DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, matrícula SIAPE n°
1550021, lotada na Unidade Descentralizada UFRA Carajás,
no período de 20 a 22/10/2010, com destino a cidade de
Belém/PA, onde participou do PIBIC 2010 - 8.° Seminário
Anual de Iniciação Científica e 2° Seminário de Pesquisa da
UFRA ( afastamento sem ônus).
[Portaria nº. 2644 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Assistente
FABRICIA ROCHA CHAVES MIOTTO, matrícula SIAPE n°
1807747, lotada na Unidade Descentralizada UFRA Carajás,
no período de 25 a 29/10/2010, com destino a cidade de
Araguaína/TO, onde participou da Avaliação de carcaça de
bovinos de experimento.
[Portaria nº. 2647 de 28 de outubro de 2010]

dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação da
Área de Ciências Agrárias.
[Portaria nº. 2666 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta
HERDJANIA VERAS DE LIMA, matrícula n°.1551186,
lotada no Instituto de Ciências Agrárias, no período de
08 a 10 de novembro de 2010, com destino a cidade de
Manaus/AM, para participar da reunião de
Coordenadores do Curso de Pós-Graduação.
[Portaria nº. 2677 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Associado
ORLANDO TADEU LIMA DE SOUZA, matrícula
n°.0388515, lotado no Instituto Ciberespacial, no
período de 03 a 04 de novembro de 2010, com destino
a Brasília/DF, para participar da reunião do COGRAD,
junto à ANDIFES.

HOMOLOGAR o afastamento do Professor Adjunto
ADRIANO MARLISON LEÃO DE SOUSA, matrícula SIAPE n°
1492568, lotado no Instituto Socioambiental e dos
Recursos Hídricos, no período de 27 a 29/10/2010, com
destino a cidade de Belém/PA, onde ministrou mini-curso
intitulado: “Mudanças Climáticas – Impacto Global,
Regional e Local”, durante o II Simpósio Paraense de
Engenharia Ambiental na UEPA.

HOMOLOGAR o afastamento da Professora Adjunta
RUTH HELENA FALESI PALHA DE MORAES BITTENCOURT,
matrícula n°.1125234, lotada na Pró - Reitoria de
Extensão, no dia 22 de outubro de 2010, com destino às
cidades de Paragominas e Capitão Poço, onde
Acompanhou a execução de Projetos de Extensão.

[Portaria nº. 2648 de 28 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2681 de 28 de outubro de 2010]

HOMOLOGAR o afastamento do Professor Assistente
NILSON LUIZ COSTA, matrícula SIAPE n° 1781027, lotado no
Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos, no
período de 27 a 30/10/2010, com destino a cidade do Rio
de Janeiro/RJ, onde participou como ouvinte da V
Conferência Nacional de Política Externa e Política
Internacional.

HOMOLOGAR o afastamento da Professora Assistente
CINTIA MARIA CARDOSO, matrícula n°.1741973, lotada
no Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos,
no período de 25 a 29 de outubro de 2010, com destino
às cidades de Paragominas e Capitão Poço, onde
Acompanhou a execução de Projetos de Extensão.

[Portaria nº. 2663 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Assistente
TATIANA DO SOCORRO CORREA PACHECO, matrícula
n°.1333409, lotada no Instituto Ciberespacial, no período
de 23 a 24 de outubro de 2010, com destino ao município
de Bragança/PA, para participar de visita técnica, e realizar
cursos de formação continuada, ofertados pela Rede
Nacional de Formação Continuada de Professores da
Educação Básica/RENAFOR/MEC.
[Portaria nº. 2664 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Associado
ROBERTO CEZAR LOBO DA COSTA, matrícula n°.388486,
lotado no Instituto de Ciências Agrárias, no período de 08
a 11 de novembro de 2010, com destino a cidade de
Manaus/AM, para participar do X Seminário Nacional

[Portaria nº. 2680 de 28 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2683 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto JOSÉ
ALBUQUERQUE, matrícula nº 0388437, lotado no
Instituto Ciberespacial, no período de 03 a 04/11/2010,
com destino ao município de Cuiarana/PA, onde
realizará levantamento do georreferenciamento
preliminar da área da UFRA.
[Portaria nº. 2690 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto
ANDRE MARCELO CONCEIÇÃO MENESES, matrícula nº
1449265, lotado no Instituto da Saúde e Produção
Animal, no período de 15 a 16/10/2010, com destino
ao município de Castanhal/PA, onde desenvolveu
atividades do Programa Conexões de Saberes/UFRA,
que foi realizado na Estação de Piscicultura da UFRA.

[Portaria nº. 2694 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Adjunta MARIA
DAS DORES CORREA PALHA, matrícula nº 1122307, lotada
no Instituto da Saúde e Produção Animal, no período de 15
a 16/10/2010, com destino ao município de Castanhal/PA,
onde desenvolveu atividades do Programa Conexões de
Saberes/UFRA, que foi realizado na Estação de Piscicultura
da UFRA.
[Portaria nº. 2696 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Adjunta ISABELLE
PEREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 1741204, lotada na
Unidade Descentralizada UFRA - Paragominas, no período
de 15 a 16/10/2010, com destino ao município de
Castanhal/PA, onde desenvolveu atividades do Programa
Conexões de Saberes/UFRA, que foi realizado Estação de
Piscicultura da UFRA.
[Portaria nº. 2685 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Adjunto FABIO
HARUKI HATANO, matrícula n°.1742002, lotado na Unidade
Descentralizada UFRA/CARAJÁS, no período de 08 a 11 de
novembro de 2010, com destino a cidade de Belém/PA,
para participar de Concurso Publico para Professor Efetivo.
[Portaria nº. 2687 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Professor Assistente DAVI
NOGUEIRA MACIEL ALVES, matrícula n°.1670601, lotado
na Unidade Descentralizada UFRA/CARAJÁS, no período de
08 a 11 de novembro de 2010, com destino a cidade de
Belém/PA, para participar de Concurso Publico para
Professor Efetivo.
[Portaria nº. 2688 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Professora Assistente MARIA
DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, matrícula n°.1550021,
lotada na Unidade Descentralizada UFRA/CARAJÁS, no
período de 08 a 11 de novembro de 2010, com destino a
cidade de Belém/PA, para participar de Concurso Publico
para Professor Efetivo.
[Portaria nº. 2697 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professora Adjunto MARIA
AUXILIADORA FEIO GOMES, matrícula n°.1474923, lotada
na Unidade Descentralizada UFRA/CAPITÃO POÇO/PA, no
período de 15 a 16 de outubro de 2010, com destino à
Estação de Piscicultura, localizada na cidade de
Castanhal/PA, onde desenvolveu atividades do Programa
Conexão de Saberes/UFRA.
[Portaria nº. 2698 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professor Adjunto

LUIS RENNAN SAMPAIO OLIVEIRA, matrícula
n°.1632663, lotado na Unidade Descentralizada
UFRA/CARAJÁS/PA, no período de 15 a 16 de outubro
de 2010, com destino a à Estação de Piscicultura,
localizada na cidade de Castanhal/PA, onde
desenvolveu atividades do Programa Conexão de
Saberes/UFRA.
[Portaria nº. 2699 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Assistente
RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA, matrícula n°.1698678,
lotada no Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos
Hídricos, no dia 15 de outubro de 2010, com destino
à Estação de Piscicultura localizada na cidade de
Castanhal/PA, onde desenvolveu atividades do
Programa Conexão de Saberes/UFRA.
[Portaria nº. 2701 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Professor Associado
PAULO ROBERTO SILVA FARIAS, matrícula n°.1356971,
lotado no Instituto de Ciências Agrárias, no período de
08 a 10 de novembro de 2010, com destino à cidade de
Manaus/AM, onde participou da Reunião de
Coordenadores do Curso de Pós-Graduação.
[Portaria nº. 2702 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Professora Adjunto
GISELE BARATA DA SILVA, matrícula n°.1551252, lotada
no Instituto de Ciências Agrárias, no período de 08 a 10
de novembro de 2010, com destino à cidade de
Manaus/AM, onde participou da Reunião de
Coordenadores do Curso de Pós-Graduação.
AFASTAMENTOS DE SERVIDORES
TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS
[Portaria nº. 2486 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388360, no dia 21/10/2010, com destino
ao município de Igarapé-Açu/PA, onde irá conduzir o
Prof. Pedro Emerson Gazel Teixeira, para ministrar aula
prática da disciplina "Cultura Industrial de Ciclo Longo",
para 45 (quarenta e cinco) alunos.
[Portaria nº. 2489 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Assistente de Laboratório
JOAO ANTONIO DOS SANTOS PIRES, lotado na Fazenda
Escola de Igarapé-Açu, matrícula n° 0388531, no dia
21/10/2010, com destino ao município de Belém/PA,
onde irá tratar de assuntos administrativos da FEIGA,
junto a Diretoria do ISPA/UFRA e contratar professores
e técnicos administrativos em Educação que possuem
projetos na FEIGA e/ou em Igarapé-Açu.

[Portaria nº. 2490 de 13 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista ESIO
CANTANHEDE, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 1125254, no período de 30/09/2010 a
01/10/2010, com destino ao município de
Paragominas/PA, onde conduziu o prefeito da UFRA, Sr.
Edmilson Rodrigues, que estava acompanhando 02
(dois) técnicos, para realizarem consertos em
equipamentos elétricos e hidráulicos.
[Portaria nº. 2491 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ESIO
CANTANHEDE, matrícula nº 1125254, lotado na
Prefeitura do Campus, no dia 05/10/2010, com destino
ao município de Tomé-Açu/PA, a fim de conduzir o
professor José Albuquerque, para dar continuidade ao
“Georreferenciamento do Núcleo da UFRA”.
[Portaria nº. 2492 de 13 de outubro de 2010]

onde
deu
continuidade
ao
levantamento
socioambiental, juntamente com a Comunidade da
Associação dos Agentes Voluntários Ambientais do
referido município, para implantação de projetos de
Extensão.
[Portaria nº. 2501 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388360, no período de 15 a 16/10/2010,
com destino ao município de Castanhal/PA, onde
conduzirá professores, técnicos de nível superior e
alunos, para participarem da Reunião de Integração
Ambiental do Projeto Conexão de Saberes, e primeira
parte da Formação Acadêmica Geral, sob a
coordenação da Profa. Carmem Célia da Conceição.
[Portaria nº. 2502 de 13 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento do Superintendente de
Planejamento e Orçamento/Contador DONATO DE
JESUS SARMENTO FILHO, matrícula n° 0388225, no
período de 13 a 15/10/2010, com destino ao município
de Igarapé-Açu/PA, onde irá tratar de assuntos
administrativos e licitações para exercício de 2011, no
Campus da Unidade Descentralizada UFRA.

HOMOLOGAR o afastamento do Auxiliar de
Agropecuária DOUGLAS DE SOUZA MORAES, lotado na
Pró-Reitoria de Extensão, matrícula n° 0388574, no
período de 11 a 15/10/2010, com destino ao município
de Acará/PA, onde deu continuidade ao levantamento
socioambiental, juntamente com a Comunidade da
Associação dos Agentes Voluntários Ambientais do
referido município, para implantação de projetos de
Extensão.

[Portaria nº. 2494 de 13 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2503 de 13 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento do Engenheiro Agrônomo
GUILHERME PEREIRA ALVES, lotado na Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão, matrícula n°. 0388584, no
período de 13 a 15/10/2010, com destino ao município
de Tomé-Açu/PA, onde irá fazer levantamento e
georreferenciamento da nova área a ser doada à UFRA,
para instalação do novo núcleo da Universidade no
referido município.

AUTORIZAR o afastamento do Motorista RAFAEL
BATISTA DE OLIVEIRA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388767, no período de 16 a 17/10/2010,
com destino ao município de Igarapé-Açu/PA, onde
conduziu discentes, docentes e colaboradores, que
estarão desenvolvendo
Atividades de Extensão
Universitária, sob a coordenação do Prof. Sebastião
Rolim.
[Portaria nº. 2504 de 13 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2496 de 13 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388360, no período de 07 a 08/10/2010,
com destino ao município de Paragominas/PA, onde
transportou
equipamentos
e
conduziu
quatro
trabalhadores de campo que realizaram limpeza nas áreas
externas do Campus da UFRA.
[Portaria nº. 2500 de 13 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Auxiliar de Agropecuária
DOUGLAS DE SOUZA MORAES, lotado na Pró-Reitoria de
Extensão, matrícula n° 0388574, no período de 04 a
08/10/2010, com destino ao município de Moju/PA,

HOMOLOGAR o afastamento do Prefeito do
Campus/Técnico em Telefonia EDMILSON ANTONIO
NOGUEIRA RODRIGUES, matrícula n° 1122448, no
período de 28/09/2010 à 01/10/2010, com destino aos
municípios de Capitão Poço/PA e Paragominas/PA, onde
nos dias 28/09 e 29/09, fará vistoria de obras no
campus UFRA-Capitão Poço, e nos dias 30/09 e 01/10,
realizará vistoria de obras e acompanhará serviços de
manutenção elétrica e hidráulica, no campus UFRA –
Paragominas.
[Portaria nº. 2505 de 13 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Bombeiro Hidráulico
JORGE DA SILVA XAVIER, lotado na Prefeitura

do Campus, matrícula n° 0388255, no período de
30/09/2010 a 01/10/2010, com destino ao município
de Paragominas/PA, onde executou serviços hidráulicos
emergenciais, no Campus da UFRA.
[Portaria nº. 2507 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ESIO
CANTANHEDE, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 1125254, no dia 18/10/2010, com destino
ao município de Bonito/PA, onde irá conduzir seis
discentes e um docente, para participarem da reunião
referente ao projeto de pesquisa n° 3110109/PROPED,
coordenado pela Profa. Leonilde Rosa.
[Portaria nº. 2508 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista CARLOS
ALBERTO RODRIGUES FERRO, lotado na Prefeitura do
Campus, matrícula n° 0388523, no período de 20 a
23/10/2010, com destino ao município de Curuçá/PA,
onde irá conduzir quinze alunos de mestrado e o Prof.
Raimundo Anderson Lobão, para conhecer e avaliar
sistemas de cultivo marinho e de água doce.
[Portaria nº. 2509 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ORIVALDO DE
SOUZA ALVES, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388694, no dia 18/10/2010, com destino
ao município de Paragominas/PA, onde irá conduzir o
servidor Jessivaldo Rodrigues Galvão e um discente,
para realização de coleta de solos - objetos de analise
de Projeto de Doutorado.
[Portaria nº. 2518 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOAQUIM
JULIO ARAUJO LIMA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula n° 0388359, no dia 19/10/2010, com destino
ao município de Castanhal/PA, onde irá conduzir a
Profa. Ana Regina Martins, para realizar coleta de solo e
planta - aula pratica da disciplina "Nutrição Mineral de
Plantas" – bem como visitar área de produtores locais.

Agropecuária CARLOS ALBERTO DE SOUZA, lotado no
Instituto de Ciências Agrárias, matrícula n° 0388873, no
período de 19 a 21/10/2010, com destino ao município
de Capitão Poço/PA, onde implantará o paisagismo em
frente ao prédio do Campus da Unidade
Descentralizada da UFRA.
[Portaria nº. 2521 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento da Engenheira Área CARLA
CALZAVARA COELHO DE SOUZA, lotada no Instituto de
Ciências Agrárias, matrícula n° 0388567, no período de
19 a 21/10/2010, com destino ao município de Capitão
Poço/PA, onde implantará o paisagismo em frente ao
prédio do Campus da Unidade Descentralizada da
UFRA.
[Portaria nº. 2522 de 13 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Técnico de
Laboratório/Área IVANILDO MELO REIS, lotado no
Instituto de Ciências Agrárias, matrícula n° 0388775, no
período de 20 a 22/10/2010, com destino ao município
de Capitão Poço/PA, onde acompanhará a turma de
Graduação em Agronomia, juntamente com a
professora Iris Lettiere Socorro Santos da Silva.
[Portaria nº. 2577 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Assessor Técnico da
PROPLAGE/Assistente em Administração MARCELO
ROBSON SILVA VILELA, matrícula n° 1475578, no
período de 18 a 20/10/2010, com destino ao município
de Goiânia/GO, onde representou o Pró-Reitor de
Planejamento e Orçamento, na reunião de Pró-Reitores
de Administração, ocasião em que tratou sobre a
Adesão ao Programa de Melhoria da Eficiência do
Gasto Público.
[Portaria nº. 2579 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES
DA PAZ, matrícula n° 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no dia 23/10/2010, com destino ao município
de Capitão Poço/PA, onde irá conduzir o retorno de
alunos que participaram do 10º PIBIC.

[Portaria nº. 2519 de 13 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2580 de 21 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento da Auxiliar de Agropecuária
CUSTODIA DO NASCIMENTO DE ASSIS, lotada no Instituto
de Ciências Agrárias, matrícula n° 0388337, no período de
19 a 21/10/2010, com destino ao município de Capitão
Poço/PA, onde implantará paisagismo em frente ao prédio
do Campus da Unidade Descentralizada da UFRA.

HOMOLOGAR o afastamento da Gerente da Seção
de Contabilidade/Contadora KEILA PAIVA DA SILVA,
matrícula n° 1614298, no período de 17 a 20/10/2010,
com destino ao município de Fortaleza/CE, onde
participou do curso “Depreciação e outros aspectos
patrimoniais da Contabilidade Pública”.

[Portaria nº. 2520 de 13 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2581 de 21 de outubro de 2010]

AUTORIZAR o afastamento do Auxiliar de

AUTORIZAR o afastamento do Pedreiro

SEBASTIÃO FARIAS DE SOUZA, matrícula n° 0388628,
lotado na Prefeitura do Campus, no período de 28 a
29/10/2010, com destino ao município de Capitão
Poço/PA, onde executará serviços de calçamento no
entorno do poço de abastecimento de água do Campus da
UFRA.
[Portaria nº. 2582 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Mecânico WALFIR SOUZA
PINHEIRO, matrícula n° 0388741, lotado na Prefeitura do
Campus, no período de 28 a 29/10/2010, com destino ao
município de Capitão Poço/PA, onde executará serviços de
montagem e recuperação de trator (marca TRAMONTINI)
da Unidade Descentralizada da UFRA.
[Portaria nº. 2583 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Presidente da Comissão
Própria de Licitação/Assistente em Administração JAILSON
FIGUEIREDO DA SILVA, matrícula n° 1463843, no dia
28/10/2010,
com
destino
ao
município
de
Parauapebas/PA, onde orientará os servidores a respeito
de elaboração de Termo de Referencia, bem como cotação
de preços, para formação de valor estimado de despesa.
[Portaria nº. 2584 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Vigilante ANTONIO
FERNANDO MONTEIRO DA SILVA, matrícula n° 0388934,
lotado na Seção de Vigilância, no período de 16 a
30/11/2010, com destino ao município Capitão Poço/PA,
onde executará serviços de segurança do Patrimônio da
Unidade Descentralizada da UFRA.
[Portaria nº. 2585 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Vigilante JOSÉ TRAJANO DE
SOUZA, matrícula n° 0388649, lotado na Seção de
Vigilância, no dia 16/11/2010, com destino ao município de
Capitão Poço/PA, onde supervisionará o serviço de
segurança do Patrimônio da Unidade Descentralizada
UFRA.
[Portaria nº. 2586 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Vigilante JOSÉ TRAJANO DE
SOUZA, matrícula n° 0388649, lotado na Seção de
Vigilância, no dia 01/11/2010, com destino ao município de
Capitão Poço/PA, onde irá supervisionar o serviço de
segurança do Patrimônio da Unidade Descentralizada
UFRA.
[Portaria nº. 2587 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Vigilante JOÃO CARLOS DIAS
DE SOUZA, matrícula n° 0388250, lotado na Seção de
Vigilância, no período de 01 a 15/11/2010, com destino ao
município de Capitão Poço/PA, onde executará serviços

de
segurança
do
Descentralizada UFRA.

Patrimônio

da

Unidade

[Portaria nº. 2589 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES
DA PAZ, matrícula n° 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no dia 18/10/2010, com destino ao município
de Curuçá/PA, onde conduziu o Professor Jefferson
Murici Penafort e 35 (trinta e cinco) alunos do Curso de
Zootecnia, para aula prática da disciplina “Aquicultura”.
[Portaria nº. 2590 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Assessor Técnico da
PROPLAGE/Assistente em Administração MARCELO
ROBSON SILVA VILELA, matrícula n° 1475578, no
período de 14 a 15/10/2010, com destino a Brasília/DF,
onde tratou de assuntos administrativos junto à
SESu/MEC.
[Portaria nº. 2591 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Bombeiro Hidráulico
PAULO SERGIO ARAUJO DOS SANTOS, matrícula n°
6388609, lotado na Prefeitura do Campus, no período
05 a 08/10/2010, com destino ao município de
Paragominas/PA, onde executou serviços de hidráulica
na Unidade Descentralizada UFRA.
[Portaria nº. 2592 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOAQUIM
JULIO ARAUJO LIMA, matrícula n° 0388359, lotado na
Prefeitura do Campus, no dia 28/10/2010, com destino
ao município de Igarapé-Açu/PA, onde conduzirá o
Professor Rodrigo Otávio Mello, para coleta de dados
referente ao Projeto “Conservação dos Recursos
Hídricos, através da Revegetação e do Manejo da
Irrigação no Nordeste Paraense”.
[Portaria nº. 2593 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, matrícula n° 0388360, lotado na
Prefeitura do Campus, no período 27 a 30/10/2010,
com destino ao município de Terra Alta/PA, onde irá
conduzir 18 (dezoito) alunos para aula prática
ministrada pela Professora Jacqueline Pompeu
Abrunhosa.
[Portaria nº. 2594 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ESIO
CANTANHEDE, matrícula n° 1125254, lotado na
Prefeitura do Campus, no período 22 a 26/10/2010,
com destino aos municípios de Quatipuru/PA e
Salinópolis/PA, onde conduzirá 02 (dois) professores,

03 (três) estagiários e 40 (quarenta) alunos, para
participarem das aulas praticas da disciplina “Limnologia
Abiótica”, tendo como responsável o Professor Marcelo
Moreno Alves.
[Portaria nº. 2595 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista JOSÉ SOARES
DA PAZ, matrícula n° 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no período 13 a 16/10/2010, com destino aos
municípios de Castanhal/PA e Capitão Poço/PA, de onde
conduziu 05 (cinco) alunos para participarem da
“Formação Inicial do Programa Conexão de Saberes”
realizada na Estação Experimental de Castanhal, sob a
coordenação da Professora Maria Auxiliadora Feio.
[Portaria nº. 2596 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista CARLOS
ALBERTO RODRIGUES FERRO, matrícula n° 0388523, lotado
na Prefeitura do Campus, no dia 15/10/2010, com destino
ao município de Igarapé-Açu/PA, onde coletou muda para
ser usada pelos alunos em trabalho relacionado à
disciplina de Foragicultura.
[Portaria nº. 2597 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES DA
PAZ, matrícula n° 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no dia 22/10/2010, com destino ao município de
Bonito/PA, onde conduzirá 06 (seis) estagiários para dá
continuidade às atividades referentes ao projeto de
pesquisa n° 3110109/PROPED.
[Portaria nº. 2598 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Assistente em
Administração JAYME NASCIMENTO SILVA, matrícula nº
1815548, lotado na Pró-Reitoria de Planejamento e
Gestão, no período 18 a 22/10/2010, com destino a
Brasília/DF, onde participou de treinamento referente ao
módulo Patrimônio do sistema da UFRN, adquirido pela
UFRA.
[Portaria nº. 2599 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ORIVALDO DE
SOUZA ALVES, matrícula nº. 0388694, lotado na Prefeitura
do Campus, no dia 27/10/2010, com destino ao município
de Castanhal/PA, onde irá conduzir o Prof. Rodrigo Otávio
Mello, para realizar coleta de dados referente ao projeto
de pesquisa n° 012010-029/ PROPED.
[Portaria nº. 2600 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Gerente da Seção de
Patrimônio/Assistente em Administração DURVALINO DE
SOUZA BRITO, matrícula nº 0388226, no período de

18 a 22/10/2010, com destino a Brasília/DF, onde
participou de treinamento referente ao módulo
Patrimônio do sistema da UFRN, adquirido pela UFRA.
[Portaria nº. 2601 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES
DA PAZ, matrícula nº 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no dia 19/10/2010, com destino ao município
de Capitão Poço/PA, ocasião em que conduziu alunos
para participarem do 10º PIBIC.
[Portaria nº. 2602 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 0388360, lotado na
Prefeitura do Campus, no dia 19/10/2010, com destino
ao município de Capitão Poço/PA, ocasião em que
conduziu alunos para participarem do 10º PIBIC.
[Portaria nº. 2603 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 0388360, lotado na
Prefeitura do Campus, no dia 22/10/2010, com destino
ao município de Capitão Poço/PA, a fim de conduzir o
retorno dos alunos que participaram do 10º PIBIC.
[Portaria nº. 2604 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES
DA PAZ, matrícula nº. 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no dia 25/10/2010, com destino ao município
de Igarapé-Açu/PA, onde conduzirá a Profa. Dulcidéia
Palha para ministrar aula prática para 15 (quinze) alunos
do Curso de Medicina Veterinária.
[Portaria nº. 2605 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOSE SOARES
DA PAZ, matrícula nº 0388267, lotado na Prefeitura do
Campus, no período de 26 a 29/10/2010, com destino
ao município de Capitão Poço/PA, onde conduzirá
alunos para aula prática da disciplina “Química”.
[Portaria nº. 2606 de 21 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 0388360, lotado na
Prefeitura do Campus, no dia 25/10/2010, com destino
ao município de Bonito/PA, onde conduzirá 35 (trinta e
cinco) alunos do Curso de Engenharia Florestal, para
aula prática ministrada pela Profa. Leonilde Rosa.
[Portaria nº. 2607 de 21 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Superintendente de
Patrimônio e Material/Economista JOÃO HENRIQUE
SOUZA DE ARAUJO, matrícula nº 1632482, no

período de 17 a 20/10/2010, com destino ao município
[Portaria nº. 2676 de 28 de outubro de 2010]
de Fortaleza/CE, onde participou do curso “Depreciação e
outros aspectos patrimoniais da Contabilidade Pública”.
AUTORIZAR o afastamento do Superintendente
Administrativo e Financeiro/Técnico de Contabilidade
[Portaria nº. 2608 de 21 de outubro de 2010]
PAULO CEZAR DE MORAIS ALVES, matrícula nº 1122458,
no período de 08 a 12/11/2010, com destino à cidade
AUTORIZAR o afastamento do Gerente a FEIGA/Assistente de São Paulo/SP, onde irá participar da XX Reunião
de Laboratório JOÃO ANTONIO DOS SANTOS PIRES, Extraordinária do Fórum Nacional dos Diretores de
matrícula nº 0388531, no dia 27/10/2010, com destino ao Contabilidade e Finanças das Universidades Federais –
município de Belém/PA, onde irá tratar de assuntos FONDCF.
administrativos da Fazenda Escola da UFRA, e contatar
professores e Técnicos Administrativos em Educação que [Portaria nº. 2678 de 28 de outubro de 2010]
possuem projetos na FEIGA e/ou em Igarapé-Açu.
HOMOLOGAR o afastamento do Engenheiro Área
[Portaria nº. 2608 de 21 de outubro de 2010]
LEONAM VON GRAP MARINHO FILHO, lotado na
Prefeitura do Campus, matrícula nº 0388274, no
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ANTONIO VIEIRA período de 25 a 27/10/2010, com destino ao município
DA SILVA, lotado na Prefeitura do Campus, matrícula nº de Parauapebas/PA, onde tratou da aferição da locação
0388360, no período 04 a 05/11/2010, com destino ao da obra (Bloco IV - salas de aula, laboratórios, e
município de Dom Eliseu/PA, onde irá conduzir a Profa. gabinetes) - processo licitatório promovido pela
Selma Ohashi, para ministrar aula prática da disciplina Prefeitura local, e deu continuidade na fiscalização da
Melhoramento Florestal.
obra (Construção do Prédio Acadêmico), referente a
Concorrência Pública n° 01/2009.
[Portaria nº. 2669 de 28 de outubro de 2010]
[Portaria nº. 2679 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista CARLOS ALBERTO
RODRIGUES FERRO, lotado na Prefeitura do Campus, HOMOLOGAR o afastamento do Engenheiro Área
matrícula nº 0388523, no dia 03/11/2010, com destino ao MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, lotado na
município de Castanhal/PA, onde irá conduzir 45 (quarenta Prefeitura do Campus, matrícula nº 1657500, no
e cinco) alunos e 03 (três) docentes, para aula prática da período de 25 a 27/10/2010, com destino ao município
disciplina "Nutrição Mineral de Plantas", sob a de Parauapebas/PA, onde tratou da aferição da locação
responsabilidade da Profa. Ana Regina Martins.
da obra (Bloco IV - salas de aula, laboratórios, e
gabinetes) - processo licitatório promovido pela
[Portaria nº. 2670 de 28 de outubro de 2010]
Prefeitura local, e deu continuidade na fiscalização da
obra (Construção do Prédio Acadêmico), referente a
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ORIVALDO DE Concorrência Pública n° 01/2009.
SOUZA ALVES, lotado na Prefeitura do Campus, matrícula
nº 0388694, no dia 29/10/2010, com destino ao município [Portaria nº. 2682 de 28 de outubro de 2010]
de Castanhal/PA, onde irá conduzir o Prof. Orlando Tadeu
Lima, para ministrar aula prática da disciplina "Física", para HOMOLOGAR o afastamento do Técnico em
20 (vinte) alunos, na Estação Experimental da UFRA.
Laboratório/Área MARIO GUERREIRO JUNIOR, lotado na
Assessoria de Comunicação, matrícula nº 0388853, no
[Portaria nº. 2673 de 28 de outubro de 2010]
período de 25 a 28/10/2010, com destino ao município
de Paragominas/PA, onde fez registros de Topografia de
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOAQUIM JULIO Projetos de Extensão.
ARAUJO LIMA, lotado na Prefeitura do Campus, matrícula
nº 0388359, no dia 07/11/2010, com destino ao município [Portaria nº. 2684 de 28 de outubro de 2010]
de Igarapé-Açu/PA, onde irá conduzir discentes, docentes e
colaboradores, que estarão desenvolvendo Atividades de AUTORIZAR o afastamento do Engenheiro Agrônomo
GUILHERME PEREIRA ALVES, lotado no Instituto
Extensão Universitária.
Ciberespacial, matrícula nº 0388584, no período de 03
a 04/11/2010, com destino ao município de
[Portaria nº. 2674 de 28 de outubro de 2010]
Cuiarana/PA, onde realizará levantamento do
AUTORIZAR o afastamento do Motorista JOAQUIM JULIO georreferenciamento preliminar da área da UFRA.
ARAUJO LIMA, lotado na Prefeitura do Campus, matrícula
nº 0388359, no dia 06/11/2010, com destino ao município
de Igarapé-Açu/PA, onde irá conduzir discentes, docentes e
colaboradores, que estarão desenvolvendo Atividades de
Extensão Universitária.

[Portaria nº. 2686 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista CARLOS
ALBERTO RODRIGUES FERRO, lotado na Prefeitura do
Campus, matrícula nº 0388523, no período de 25 a
26/10/2010,
com
destino
ao
município
de
Paragominas/PA, onde conduziu 02 (dois) marceneiros,
que realizaram montagem de móveis no Campus.
[Portaria nº. 2689 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista COSME
NAZARENO MENDES LAMA, lotado na Prefeitura do
Campus, matrícula nº 0388763, no período de 08 a
11/11/2010, com destino ao município de Igarapé-Açu/PA,
para tratar de assuntos administrativos.
[Portaria nº. 2691 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Engenheira Agrônoma
EDNA MARIA NOBREGA DA SILVA, lotada na Pró-Reitoria de
Extensão, matrícula nº 1122451, no período de 15 a
16/10/2010, com destino ao município de Castanhal/PA,
onde desenvolveu atividades do Programa Conexões de
Saberes/UFRA, na Estação Experimental da UFRA.
[Portaria nº. 2692 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Técnica em Assuntos
Educacionais EMILCE NASCIMENTO PACHECO, lotada na
Pró-Reitoria de Ensino, matrícula nº 1557718, no período
de 15 a 16/10/2010, com destino ao município de
Castanhal/PA, onde desenvolveu atividades do Programa
Conexões de Saberes/UFRA, na Estação Experimental da
UFRA.
[Portaria nº. 2693 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Motorista ANTONIO
VIEIRA DA SILVA, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula nº 0388360, no período de 15 à 16/10/2010,
com destino ao município de Castanhal/PA, onde deu
apoio nas atividades do Programa Conexões de
Saberes/UFRA, na Estação Experimental da UFRA.
[Portaria nº. 2695 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Técnica em Assuntos
Educacionais ELIZA SENA SILVA, lotada na Divisão de Saúde
e Qualidade de Vida, matrícula nº 1353381, no período de
15 a 16/10/2010, com destino ao município de
Castanhal/PA, onde desenvolveu atividades do Programa
Conexões de Saberes/UFRA, na Estação Experimental da
UFRA.
[Portaria nº. 2700 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento do Engenheiro

Agrônomo WALDIR ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA,
lotado na Pró-Reitoria de Extensão, matrícula nº
0388659, no período de 15 a 16/10/2010, com destino
ao município de Castanhal/PA, onde desenvolveu
atividades do Programa Conexões de Saberes/UFRA, na
Estação Experimental da UFRA.
[Portaria nº. 2703 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Assistente Social
SANDRA MARIA MACEDO GONÇALVES, lotada na
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida, matrícula nº
0388626, no período de 24 a 26/10/2010, com destino
aos municípios de Paragominas/PA, Capitão Poço/PA,
Igarapé-Açu/PA e Castanhal/PA, onde divulgou a Divisão
de Saúde e Qualidade de Vida, suas propostas e
programas, aos servidores lotados nos campi fora de
sede.
[Portaria nº. 2704 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Técnica em Assuntos
Educacionais ELIZA SENA SILVA, lotada na Divisão de
Saúde e Qualidade de Vida, matrícula nº 1353381, no
período de 24 a 26/10/2010, com destino aos Campi da
UFRA localizados nos municípios de Paragominas/PA,
Capitão Poço/PA, Igarapé-Açu/PA e Castanhal/PA, onde
divulgou as novas políticas de Assistência Saúde
Suplementar (SIASS), bem como as parcerias firmadas
para a implantação referido programa.
[Portaria nº. 2705 de 28 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR o afastamento da Contadora NELMA
CRISTINA
MACEDO
ARAUJO,
lotada
na
Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, matrícula nº 0388353, no período de 24 à
26/10/2010, com destino aos Campi da UFRA
localizados nos municípios de Paragominas/PA, Capitão
Poço/PA, Igarapé-Açu/PA e Castanhal/PA, onde divulgou
as novas políticas de Assistência Saúde Suplementar
(SIASS), bem como as parcerias firmadas para a
implantação referido programa.
[Portaria nº. 2706 de 28 de outubro de 2010]
AUTORIZAR o afastamento do Motorista ESIO
CANTANHEDE, lotado na Prefeitura do Campus,
matrícula nº 1125254, no dia 05/11/2010, com destino
ao município de Bonito/PA, onde irá conduzir 02 (dois)
engenheiros florestais e 02 (dois) estagiários, para
realizar observações fenológicas em palmeiras de inajá,
referente ao Projeto de Pesquisa: Sistemas de Produção
Sustentável da Espécie de Inajá, coordenado pela Profª
Leonilde Rosa.

CONCESSÃO DE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE
Nome
Aldelino Correa de Brito

Nº. de dias
17

Período
27/10 a 12/11/2010

Valdecir Santos de Sousa

15

20/10 a 03/11/2010

João Batista Ferreira

07

15 a 21/10/2010

Maria do Socorro da Silva Modesto

20

04 a 23/10/2010

Athila Santos de Lima

60

08/09 a 06/11/2010

Enrique Wilfredo Isla Chee

90

Edmilson Souza Matos

90

19/10/2010 a
16/01/2011
29/09 a 27/12/2010

Ranyelle Foro de Sousa

03

13 a 15/10/2010

Roberto Correa de Sena

10

26/10 a 04/11/2010

CONCESSÃO DE LICENÇA GESTANTE
[Portaria nº. 2453 de 05 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR a concessão de Licença Gestante à
Professora Adjunta JAMILE ANDRÉA RODRIGUES DA SILVA,
matrícula SIAPE nº 1742517, lotada no Instituto da Saúde e
Produção Animal, na forma do art. 207 da Lei 8.112/90 e
demais legislação pertinente, pelo período de 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir de 27/09/2010.
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
POR ASSIDUIDADE
[Portaria nº. 2446 de 28 de outubro de 2010]
CONCEDER a Assistente em Administração MARIA DO
SOCORRO DA SILVA MODESTO, matrícula SIAPE nº
0388790, lotada no Hospital Veterinário, 02 (dois) meses
de Licença Prêmio por Assiduidade, correspondente ao 2º
Quinquênio de 22/12/1988 a 20/12/1993, nos termos do
art. 87 da Lei nº 8.112/90, no período de 01/11 a
30/12/2010.
CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO
DE LICENÇA GESTANTE
[Portaria nº. 2635 de 27 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR a concessão de prorrogação de Licença
Gestante à Professora Assistente JAMILE ANDRÉA
RODRIGUES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1356993, lotada
no Instituto da Saúde e Produção Animal, na forma do § 1º
do art. 2º do Decreto 6.690 de 11/12/2008, publicado no
DOU de 12/12/2008, pelo período de 60 (sessenta) dias,
contados a partir de 25/01/2011.

CONCESSÃO DE PRECENTUAL CORRESPONDENTE À
OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
[Portaria nº. 2552 de 19 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR
a
concessão
do
percentual
correspondente à obtenção de Grau de Doutor, ao
Professor Adjunto ALEXANDRE DO ROSÁRIO CASSEB,
matrícula SIAPE nº 2150577, lotado no Instituto da
Saúde e Produção Animal, a partir de 13/10/2010.
[Portaria nº. 2553 de 19 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR
a
concessão
do
percentual
correspondente à obtenção de Grau de Doutor, ao
Professor Adjunto EDMILSON BRITO RODRIGUES,
matrícula SIAPE nº 0388925, lotado no Instituto
Ciberespacial, a partir de 13/10/2010.
[Portaria nº. 2636 de 27 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR
a
concessão
do
percentual
correspondente à obtenção de Grau de Doutor, ao
Professor Adjunto RAIMUNDO LÁZARO MORAES DA
CUNHA, matrícula SIAPE nº 0388511, lotado no
Instituto de Ciências Agrárias, a partir de 08/10/2010.
DESIGNAÇÃO DE DOCENTES
[Portaria nº. 2447 de 04 de outubro de 2010]
DESIGNAR a Professora Adjunta MERILENE DO
SOCORRO SILVA COSTA, matrícula nº 2223320, lotada
no Instituto Ciberespacial, como Coordenadora Adjunta
de Formação Continuada da Rede Nacional de
Formação Continuada/RENAFOR, sem ônus.
[Portaria nº. 2620 de 26 de outubro de 2010]
DESIGNAR os docentes e discentes abaixo relacionados,
lotados na Unidade Descentralizada do Campus de
Parauapebas/UFRA, para constituírem Comissão a fim
de desenvolver trabalhos visando o pleito eleitoral para
o cargos de Coordenadores de Cursos do referido
Campus:
Docentes
Fábio Haruki Hatano – Presidente
Lucas Jacomini Abud – Vice-presidente (Docente suplente)

Discentes:
Wildiney Freire de Oliveira – Discente do Curso de Zootecnia
Marília Esmeralda da Silva Lima – Discente do Curso de Zootecnia
Antônio Genilson Rodrigues de Sousa – Discente do Curso de
Agronomia
Fábio Barbosa de Souza – Discente do Curso de Agronomia

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
[Portaria nº. 2535 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação a Assistente em
Administração CARLA KELEN DE ANDRADE MORAES,
matrícula SIAPE nº 1815583, lotado na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, de acordo com o
Anexo IV da Lei 11.091/2005, incluído pela Lei nº
11.784/2008 e no Decreto nº 5.824/2006 o percentual de
35%, a partir de 17 de setembro de 2010, pela conclusão
do curso de Mestrado em Ciências Florestais pela
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, uma vez
que o curso apresenta relação indireta com o seu cargo.
[Portaria nº. 2536 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação a Assistente em
Administração ERIKA DE NAZARÉ AZEVEDO OLIVEIRA,
matrícula SIAPE nº 1813864, lotada no Gabinete da
Reitoria, de acordo com o Anexo IV da Lei 11.091/2005,
incluído pela Lei nº 11.784/2008 e no Decreto nº
5.824/2006 o percentual de 5%, a partir de 08 de setembro
de 2010, pela conclusão do curso de Graduação em
Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA, uma vez que o curso apresenta relação indireta com
o seu cargo.
[Portaria nº. 2537 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação ao Analista de
Tecnologia da Informação ANDERSON FRANCISCO DE
SOUZA ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 1815637, lotado na
Divisão de Tecnologia da Informação, de acordo com o
Anexo IV da Lei 11.091/2005, incluído pela Lei nº
11.784/2008 e no Decreto nº 5.824/2006 o percentual de
27%, a partir de 14 de setembro de 2010, pela conclusão
do curso de Especialização em Análise de Sistemas pela
Universidade Federal do Pará - UFPA, uma vez que o curso
apresenta relação indireta com o seu cargo.
[Portaria nº. 2538 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação, à Assistente em
Administração JOSEANNE NORONHA TEIXEIRA, matrícula
SIAPE nº 1815574, lotado na Pró-Reitoria de Ensino, de
acordo com o Anexo IV da Lei 11.091/2005, incluído pela
Lei nº 11.784/2008 e no Decreto nº 5.824/2006 o
percentual de 20%, a partir de 28 de setembro de 2010,
pela conclusão do curso de Especialização em Gestão da
Qualidade e Segurança na Indústria de Alimentos pela
Universidade do Estado do Pará, uma vez que o curso
apresenta relação indireta com o seu cargo.
[Portaria nº. 2549 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação ao Assistente em
Administração JAIME NASCIMENTO SILVA, matrícula

SIAPE nº 1815548, lotado na Pró-Reitoria de
Planejamento e Gestão, de acordo com o Anexo IV da
Lei 11.091/2005, incluído pela Lei nº 11.784/2008 e no
Decreto nº 5.824/2006 o percentual de 27%, a partir de
10 de setembro de 2010, pela conclusão do curso de
Pós-“Graduação Lato Sensu”, em Comunicação e
Política nos Órgãos Públicos, pela Universidade da
Amazônia – UNAMA, uma vez que o curso apresenta
relação direta com o seu cargo.
[Portaria nº. 2550 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação ao Contador
ERITON ELVIS DO NASCIMENTO BARRETO, matrícula
SIAPE nº 1653867, lotado na Superintendência
Administrativa e Financeira, de acordo com o Anexo IV
da Lei 11.091/2005, incluído pela Lei nº 11.784/2008 e
no Decreto nº 5.824/2006 o percentual de 27%, a partir
de 13 de outubro de 2010, pela conclusão do curso de
Especialização em Contabilidade e Controladoria
Pública pelo Instituto de Estudos Superiores da
Amazônia - IESAM, uma vez que o curso apresenta
relação direta com o seu cargo.
[Portaria nº. 2551 de 15 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação ao Assistente em
Administração JOSÉ UBIRAJARA VENTURA PICANÇO,
matrícula SIAPE nº 1815578, lotado na Pró-Reitoria de
Ensino, de acordo com o Anexo IV da Lei 11.091/2005,
incluído pela Lei nº 11.784/2008 e no Decreto nº
5.824/2006 o percentual de 27%, a partir de 29 de
outubro de 2010, pela conclusão do curso de
Pós-“Graduação Lato Sensu”, em nível de
especialização, na modalidade presencial, denominado
MBA em Gestão Financeira e de Negócios pela
Universidade da Amazônia – UNAMA, uma vez que o
curso apresenta relação direta com o seu cargo.
NOMEAÇÃO DE DOCENTE
[Portaria nº. 2429 de 01 de outubro de 2010]
NOMEAR o Professor Assistente JOAQUIM ALVES DE
LIMA JÚNIOR, matrícula nº 1747716, lotado na Unidade
Descentralizada UFRA/Paragominas, para o cargo de
Vice-Coordenador do Curso de Agronomia da referida
Unidade, a partir de 01/10/2010, sem ônus.
NOMEAÇÃO DE SERVIDORA
[Portaria nº. 2551 de 15 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR a nomeação da Professora Assistente
JANAINA DE CASSIA BRAGA ARRUDA, matrícula nº
1582953, lotada no Instituto da Saúde e Produção
Animal, como Sub-Coordenadora do Curso

de Zootecnia, sem ônus, a partir de 01 de setembro de
2010.
DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA
SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES NO PERÍODO DE
SEUS AFASTAMENTOS
[Portaria nº. 2448 de 04 de outubro de 2010]
HOMOLOGAR a indicação do Assistente de Laboratório
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS PIRES, matrícula SIAPE nº
0388531, lotado Fazenda Escola de Igarapé-Açú, o qual
estará respondendo interinamente pela Gerência da
referida Fazenda, durante o afastamento do titular
Arquimedes Luciano Monteiro Leopoldino, no período de
01 a 30/10/2010, por motivo de gozo de férias.
[Portaria nº. 2539 de 15 de outubro de 2010]

PROGRESSÃO POR MÉRITO
[Portaria nº. 2540 de 15 de outubro de 2010]
Art. 1º - CONCEDER Progressão por Avaliação do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, conforme determina a Lei nº 11.091 de 12 de
janeiro de 2005 – PCCTAE, retificada pela redação dada
na Lei nº 11.784 de 22 de setembro de 2008, publicada
no DOU de 23/09/2008, na forma do anexo desta
Portaria.
Art. 2º - Os efeitos financeiros da Progressão vigoram a
partir do mês correspondente a avaliação dos
respectivos servidores, conforme consta no anexo desta
Portaria.
Anexo da Portaria nº 2540 de 15/10/2010

Adm.
Cargo
Lotação Classe Cat. Nível Progressão
DESIGNAR a Bibliotecária Documentalista MARLY Mat. Nome
MAKLOUF DOS SANTOS, AMPAIO, matrícula SIAPE nº
388333 Sávio Fonseca 18/10/86 Analista PROEN E
1
13
Out/2010
0388292, lotada na Superintendência da Biblioteca, para
Rodrigues
em T.I
responder pela referida Superintendência no período de
18/01 a 22/10/2010, em virtude do afastamento da titular
Suely Nazaré Furtado França, a qual participará do XVI
PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias e II
Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais – Brasil.
[Portaria nº. 2614 de 22 de outubro de 2010]

[Portaria nº. 2556 de 21 de outubro de 2010]
DESIGNAR o Assistente em Administração CARIVALDO
SOUZA DOS SANTOS, matrícula SIAPE nº 388668, lotado na
Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, para responder pela referida Superintendência,
no período de 25 a 29/10/2010, tendo em vista o
afastamento da titular Caitto Arroyo Vasconcellos, para
participar do Treinamento de Gestão de Pessoas –
SIGRH/UFRN – em implantação nas instituições
participantes das redes de cooperações com a UFRN, em
Brasília/DF.
[Portaria nº. 2645 de 28 de outubro de 2010]
DESIGNAR o Secretário do Instituto da Saúde e Produção
Animal/Assistente em Administração FRANCISCO JOSÉ
FERREIRA RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 0388764,
ocupante da Função Gratificada – FG - 7 para assumir
interinamente
e
acumulativamente
a Gerência
Administrativa do referido Instituto, no período de 05 a
19/11/2010, tendo em vista o afastamento do titular, o
Auxiliar Veterinária e Zootecnia, Antonio Santos de Souza,
para gozo de férias, motivo pelo qual o mesmo faz opção
pela remuneração da Gratificação de FG - 1, na proporção
dos dias da interinidade, com base no Parágrafo único
inciso II do art. 9 da Lei nº 8.112/90 e decisão nº 317/2001
– TCU – 2ª Câmara.

Novo
Nível

14

Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Recepcionista LUIZ CARLOS DE SOUSA,
matrícula nº 388593, lotado na Superintendência de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da referência C214 para a referência C-314, com efeitos financeiros, a
partir de 13/10/2010, de acordo com o que determina
o Anexo III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada
no DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005
e
considerando
os
ambientes
organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº 09 de
29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso de
Introdução à Informática Intermediária – BrOffice.org v.
3.2.0, com carga horária de 126h, promovido pela
Divisão de Capacitação e Desenvolvimento –
DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2615 de 22 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Assistente em Administração CARLOS
ALBERTO FERREIRA, matrícula nº 388669, lotado na
Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, da referência D-216 para a referência D-316,
com efeitos financeiros, a partir de 18/10/2010, de
acordo com o que determina o Anexo III da Lei nº
11.091 de 12/01/2005, publicada no DOU de
13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005
e considerando os ambientes organizacionais

definidos pela Portaria/MEC nº 09 de 29/06/2006, pela
obtenção do Certificado do Curso de Introdução à
Informática Intermediária – BrOffice.org v. 3.2.0, com
carga horária de 150h, promovido pela Divisão de
Capacitação e Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2622 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária GLAUDESON
PANTOJA GONÇALVES, matrícula nº 1125259, lotado na
Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, da referência B210 para a referência B-310, com efeitos financeiros, a
partir de 18/10/2010, de acordo com o que determina o
Anexo III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada no
DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005 e considerando os ambientes organizacionais
definidos pela Portaria/MEC nº 09 de 29/06/2006, pela
obtenção do Certificado do Curso de Introdução a
Informática, com carga horária de 60h, promovido pela
Divisão de Capacitação e Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2623 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária FRANCISCO
NAZARENO XAVIER MIRANDA, matrícula nº 388855, lotado
no Instituto da Saúde e Produção Animal, da referência B314 para a referência B-414, com efeitos financeiros, a
partir de 19/10/2010, de acordo com o que determina o
Anexo III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada no
DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005 e considerando os ambientes organizacionais
definidos pela Portaria/MEC nº 09 de 29/06/2006, pela
obtenção do Certificado do Curso de Desenvolvimento
Sócio Ambiental, com carga horária de 100h, promovido
pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento –
DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2624 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária JOÃO MARIA
COSTA PINHEIRO, matrícula nº 388534, lotado no Instituto
de Ciências Agrárias, da referência B-115 para a referência
B-215, com efeitos financeiros, a partir de 15/10/2010, de
acordo com o que determina o Anexo III da Lei nº 11.091
de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005,
alterada pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005 e considerando
os ambientes organizacionais definidos pela Portaria/MEC
nº 09 de 29/06/2006, pela obtenção do Certificado do
Curso de Introdução à Informática, com carga horária de
60h, promovido pela Divisão de Capacitação e
Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2625 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por

Capacitação Profissional ao Eletricista TOM MIX VIEIRA
DA CONCEIÇÃO, matrícula nº 388634, lotado na
Prefeitura do Campus da UFRA, da referência C-214
para
a referência C-314, com efeitos financeiros, a partir de
15/10/2010, de acordo com o que determina o Anexo
III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada no DOU
de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005
e
considerando
os
ambientes
organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº 09 de
29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso de
Introdução à Informática, com carga horária de 60hs,
promovido pela Divisão de Capacitação e
Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2626 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária MANOEL DE
DEUS SANTIAGO MONTEIRO, matrícula nº 388598,
lotado no Instituto de Ciências Agrárias, da referência
B-314 para a referência B-414, com efeitos financeiros,
a partir de 13/10/2010, de acordo com o que
determina o Anexo III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005,
publicada no DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº
11.233 de 22/12/2005 e considerando os ambientes
organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº 09 de
29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso de
Introdução à Informática, com carga horária de 60h,
promovido pela Divisão de Capacitação e
Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2627 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Pintor de Àrea PAULO SÉRGIO
NASCIMENTO OLIVEIRA, matrícula nº 388309, lotado na
Prefeitura do Campus da UFRA, da referência B-114
para a referência B-214, com efeitos financeiros, a
partir de 13/10/2010, de acordo com o que determina
o Anexo III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada
no DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005
e
considerando
os
ambientes
organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº 09 de
29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso de
Introdução à Informática, com carga horária de 60h,
promovido pela Divisão de Capacitação e
Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2628 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Pedreiro MANOEL CANTÍLIO DOS
SANTOS, matrícula nº 388506, lotado no Instituto DA
Saúde e Produção Animal, da referência B-314 para a
referência B-414, com efeitos financeiros, a partir de
13/10/2010, de acordo com o que determina o Anexo
III da Lei nº 11.091 de 12/01/2005, publicada no

DOU de 13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de
22/12/2005 e considerando os ambientes organizacionais
definidos pela Portaria/MEC nº 09 de 29/06/2006, pela
obtenção do Certificado do Curso de Introdução à
Informática, com carga horária de 60h, promovido pela
Divisão de Capacitação e Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2629 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Marceneiro ALFREDO GARCIA LIMA,
matrícula nº 388661, lotado na Prefeitura do Campus da
UFRA, da referência B-214 para a referência B-314, com
efeitos financeiros, a partir de 14/10/2010, de acordo com
o que determina o Anexo III da Lei nº 11.091 de
12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005, alterada
pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005 e considerando os
ambientes organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº
09 de 29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso
de Informática Básica, com carga horária de 90h,
promovido pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento
– DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2630 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária JOÃO BATISTA
FERREIRA, matrícula nº 388532, lotado no Instituto de
Ciências Agrárias, da referência B-114 para a referência B214, com efeitos financeiros, a partir de 14/10/2010, de
acordo com o que determina o Anexo III da Lei nº 11.091
de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005, alterada
pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005 e considerando os
ambientes organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº
09 de 29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso
de Introdução à Informática, com carga horária de 60h,
promovido pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento
– DCAD/UFRA.

[Portaria nº. 2654 de 28 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária PEDRO
MENDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 388610, lotado na
Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, da referência B-113 para a referência B-213,
com efeitos financeiros, a partir de 13/10/2010, de
acordo com o que determina o Anexo III da Lei nº
11.091 de 12/01/2005, publicada no DOU de
13/01/2005, alterada pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005
e considerando os ambientes organizacionais definidos
pela Portaria/MEC nº 09 de 29/06/2006, pela obtenção
do Certificado do Curso de Introdução à Informática,
com carga horária de 60h, promovido pela Divisão de
Capacitação e Desenvolvimento – DCAD/UFRA.
[Portaria nº. 2775 de 28 de outubro de 2010]
CONCEDER Incentivo à Qualificação a Engenheira
Agrônoma ELIANA MARIA ACIOLI DE ABREU, matrícula
SIAPE nº 0388577, lotada no Instituto da Saúde e
Produção Animal, de acordo com o Anexo IV da Lei
11.091/2005, incluído pela Lei nº 11.784/2008 e no
Decreto nº 5.824/2006 o percentual de 75%, a partir de
24 de setembro de 2010, pela conclusão do curso de
Doutorado em Ciências Agrárias, pela Universidade
Federal Rural da Amazônia - UFRA, uma vez que o curso
apresenta relação direta com o seu cargo.

UFRA/SGDP - BOLETIM DO PESSOAL nº. 10
OUTUBRO DE 2010

Periodicidade : Mensal e Extraordinária
Distribuição : Interna

[Portaria nº. 2631 de 27 de outubro de 2010]
Homologar a concessão de Progressão por Capacitação
Profissional ao Auxiliar de Agropecuária LUIS GOMES DE
ALMEIDA, matrícula nº 388595, lotado no Instituto de
Ciências Agrárias, da referência B-114 para a referência B214, com efeitos financeiros, a partir de 14/10/2010, de
acordo com o que determina o Anexo III da Lei nº 11.091
de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005, alterada
pela Lei nº 11.233 de 22/12/2005 e considerando os
ambientes organizacionais definidos pela Portaria/MEC nº
09 de 29/06/2006, pela obtenção do Certificado do Curso
de Introdução à Informática, com carga horária de 60h,
promovido pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento
– DCAD/UFRA.
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