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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PORTARIA No- 1.928, DE 14 DE JULHO DE 2009

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, conferidas através da Portaria nº 1.496, de 04 de
maio de 2005, do Ministro de Estado da Educação, combinada com o
Art. 95 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com o art. 2º do
Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995 e com o Decreto nº
91.800, de 18 de outubro de 1985, resolve:

Autorizar o Afastamento da Coordenadora de Assuntos In-
ternacionais e Professora Associada MARIA ELIAS SOARES, de
20/07/2009 a 26/07/2009, a fim de participar de reunião do Programa
Erasmus Mundus, em Porto-Portugal, com ônus / UFC (Processo nº
23067-P13979/09-09).

JESUALDO PEREIRA FARIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA No- 967, DE 7 DE JULHO DE 2009

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições conferidas pela Portaria nº. 496 de 03.05.2005,
resolve autorizar o afastamento do país do seguinte servidor:

José Edgar Rebouças, professor da Universidade Federal do
Espírito Santo, no período de 18/07/2009 a 26/07/2009, com
ônus/UFES, e financiamento CAPES, para participar do Congresso da
International Association for Media and Communication Research
(IAMCR), na cidade do México. Processo nº. 23068.009230/09-00.

RUBENS SERGIO RASSELI

PORTARIAS DE 8 DE JULHO DE 2009

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

No- 971 - Alterar em parte a Portaria nº 851-R, publicada no DOU de
25/6/09, seção 2, p. 25, referente à aposentadoria de CINTIA ÁVILA
DE CARVALHO, da seguinte forma: onde se lê "professor Adjunto
II"; leia-se "professor Adjunto IV", ficando ratificados os demais
termos. Processo nº. 23068.001028/2009-21

No- 975 - Alterar em parte a Portaria nº 154-R, publicada no DOU de
03/03/1994, seção 2, referente à aposentadoria de MARIA DAS
GRAÇAS BISPO, matricula SIAPE 297231, da seguinte forma: onde
se lê "com proventos proporcionais fixados em 17/30 (dezessete trinta
avos)"; leia-se "com proventos proporcionais fixados em 19/30 (de-
zenove trinta avos)", ficando ratificados os demais termos. Processo
nº. 23068.005103/2009-23

No- 978 - Alterar em parte a Portaria nº 806-R, publicado no DOU de
16/6/09, seção 2, p. 21 referente à exoneração de WELITOM RO-
DRIGUES BORGES, da seguinte forma; onde se lê: "Centro de
Ciências Exatas"; leia-se: "Centro de Ciências Agrárias". Processo nº.
23068.06577/2009-92

RUBENS SERGIO RASSELI

PORTARIA No- 994, DE 13 DE JULHO DE 2009

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta
no Processo nº. 23068.009023/2009-47, resolve:

Conceder pensão por morte, a partir de 26/06/2009, a ZE-
NAIDE FERNANDES FREIRE, cota parte de 01/01, na qualidade de
viúva do ex-servidor APRÍGIO DA SILVA FREIRE, com funda-
mento legal nos artigos 216, § 1º; 217, "a"; 218; 219 da Lei 8112/90;
art. 40, § 7º, I da Constituição Federal; art. 2º, I da Lei
10887/2004.

RUBENS SERGIO RASSELI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PORTARIAS DE 14 DE JULHO DE 2009

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

No- 2.465 - Exonerar do cargo de Assessor da Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação, CD-4, CARMEN DIAS NUMAZAWA.

No- 2.543 - Declarar vago, um cargo de Professor de Ensino Superior,
ocupado pela servidora NEIDE MARIA FERNANDES RODRIGUES
DE SOUSA, a partir de 30 de junho de 2009, em virtude de ter
tomado posse em outro cargo inacumulável, nos termos do art. 33,
inciso VIII, da Lei nº 8.112/90.

No- 2.576 - Exonerar do cargo de Diretor da Agência de Inovação
Tecnológica, CD-4, LEILA CRISTINA POTHER FURTADO.

No- 2.590 - Nomear o servidor FLAVIO AUGUSTO SIDRIM NAS-
SAR, para ocupar o cargo de Pró-Reitor de Assuntos Internacionais,
CD-3.

No- 2.649 - Exonerar do cargo de Diretor da Editora da Universidade
Federal do Pará, CD-4, LAIZ IZABEL PERES ZUMERO.

No- 2.659 - Exonerar do cargo de Diretor do Departamento de Con-
tratos e Convênios da Pró-Reitoria de Administração, CD-4, DA-
NIELA VIANNA CORTEZ DE SOUZA.

No- 2.668 - Nomear OLGA PINHEIRO DE OLIVA BRAGA, para
ocupar o cargo de Assessor da Vice-Reitoria, CD-4.

No- 2.740 - Exonerar do cargo de Assessor Jurídico da Pró-Reitoria de
Administração, CD-4, CELSO ROSIVALDO DE MELO PEREIRA.

No- 2.819 - Nomear o servidor JOSÉ GUILHERME BARBOSA DER-
GAN, para ocupar o cargo de Assessor da Secretaria Geral da Rei-
toria, CD-4.

No- 2.820 - Exonerar do cargo de Diretor do Centro de Processos
Seletivos, CD-3, LUIZ ACACIO CENTENO CORDEIRO.

No- 2.821 - Exonerar do cargo de Auditora Interna, CD-4, ANGELA
MARIA RODRIGUES SANTOS.

No- 2.823 - Nomear a servidora ANGELA MARIA RODRIGUES
SANTOS, para ocupar o cargo de Auditora, da Auditoria Interna, CD-
3.

No- 2.824 - Nomear a servidora MARILUCIA BARROS DE OLI-
VEIRA, para ocupar o cargo de Diretor do Centro de Processos
Seletivos, CD-4.

No- 2.832 - Exonerar do cargo de Diretor de Programas de Extensão,
da Pró-Reitoria de Extensão, CD-4, RAIMUNDO ALBERTO DE
FIGUEIREDO DAMASCENO.

No- 2.833 - Nomear o servidor CARLOS ALBERTO MENDES DA
MOTA, para ocupar o cargo de Diretor de Programas de Extensão, da
Pró-Reitoria de Extensão, CD-4.

No- 2.834 - Nomear o servidor JOSÉ MAIA BEZERRA NETO, para
ocupar o cargo de Diretor de Assistência e Integração Estudantil da
Pró-Reitoria de Extensão, CD-4.

No- 2.852 - Nomear a servidora CÁRITAS LOPES DE SOUZA, para
ocupar o cargo de Diretor da Biblioteca, CD-4.

No- 2.876 - Exonerar do cargo de Coordenador Acadêmico do Hos-
pital Universitário João de Barros Barreto, CD-4, ALESSANDRA
NAZARÉ BARROS MOURA.

No- 2.877 - Nomear a servidora LÚCIA HELENA MESSIAS SALES,
para ocupar o cargo de Coordenador Acadêmico do Hospital Uni-
versitário João de Barros Barreto, CD-4.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o que
dispõe o art. 95 da Lei nº. 8112/90, e no art. 2º do Decreto nº. 1.387,
de 07 de fevereiro de 1995, e a subdelegação de competência que lhe
concede a Portaria nº 404-MEC, de 23 de abril de 2009 e da Re-
solução do CONSEPE n° 6.245/ 2007, de 03 de maio de 2007,
resolve autorizar o afastamento do país:

No- 2.750 - GUNTER KARL PRESSLER, Professor de Ensino Su-
perior, no período de 21 de julho a 03 de agosto de 2009, a fim de
participar do Fifth International And Interdisciplinary Conference
Alexander Von Humboldt 2009: Travels Between Europe and the
Americas at Freie Universiät Berlin, Alemanha, com ônus para CA-
PES, sem prejuízo de seus vencimentos.

No- 2.761 - CLÁUDIO NAHUM ALVES, Professor de Ensino Su-
perior, no período de 26 de junho a 06 de julho de 2009, para
Realização de Missão de Trabalho, na Universidade de Valência/
Espanha, com ônus para CAPES, sem prejuízo de seus vencimen-
tos.

No- 2.854 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DO NASCIMEN-
TO, Professor de Ensino Superior, no período de 05 de julho a 01 de
agosto de 2009, para realizar Curso de Verão, em Madri/ Espanha,
com ônus limitado para UFPA, sem prejuízo de seus vencimentos.

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

PORTARIAS DE 10 DE JULHO DE 2009

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, tendo em vista o disposto nas Portarias MPOG nº 286, de
2/09/2008 (alterada pela Portaria nº 324, de 20/10/2008), e MEC nº
1.226, de 6/10/2008, DOU de 7/10/2008, Resolve:

No- 351-Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112, de
11/12/90, CINTIA ARMOND, habilitado(a) em concurso público de
provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Agroecologia com ênfase em
Homeopatia aplicada à Agricultura, a ser lotado no Centro de Ciên-
cias Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007.004534/2009-97.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, CECÍLIA DOMINICAL POY, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Bioquímica e Biofísica com
ênfase em Biofísica, a ser lotado no Centro de Ciências Agrárias,
Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007.004520/2009-73.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LUIZ GONZAGA MENDES, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Economia, Comercialização
e Marketing com ênfase em Economia Rural, a ser lotado no Centro
de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007.004531/2009-53.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MARCOS DA CUNHA TEIXEIRA, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Educação Aplicada às
Ciências Agrárias ou Biológicas com Ênfase em Educação Ambien-
tal, a ser lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Bio-
lógicas, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004524/2009-51.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MEIBY CARNEIRO DE PAULA LEITE, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Genética, Melhoramento
e Evolução com ênfase em Melhoramento Animal, a ser lotado no
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001745/2009-
78.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, TATIANA PACHECO RODRIGUES, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Inspeção e Tecnologia de
Alimentos com ênfase em Inspeção de Produtos de Origem Animal, a
ser lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004535/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, TALES MILER SOARES, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Irrigação e Drenagem com
ênfase em Agricultura Irrigada, a ser lotado no Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004522/2009-62.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, CÉLIA REGINA FERRARI FAGANELLO NOIRTIN,
habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Legislação, Perícias e Ética Profissional com ênfase em Le-
gislação Agrária e Ambiental, a ser lotado no Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004527/2009-95.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LUÍS CARLOS DE FREITAS, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Manejo Florestal com
ênfase em Estradas, Transporte e Colheita Florestal, a ser lotado no
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.004536/2009-
86.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GABRIEL RIBEIRO, habilitado(a) em concurso público
de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Morfofunção Animal c/ ên-
fase em Anatomia Humana, a ser lotado no Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004545/2009-77.
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Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANA KARINA DA SILVA CAVALCANTE, habilita-
do(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital Con-
vocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008
e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01,
publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Ad-
junto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Mor-
fofunção Animal com ênfase em Histologia e Embriologia, a ser
lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.001738/2009-76.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ELISSANDRA ULBRICHT WINKALER, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Morfofunção Animal
c/ ênfase em Fisiologia Animal Comparada, a ser lotado no Centro de
Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007.004546/2009-11.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, DANIELE REBOUÇAS SANTANA LOURES, habi-
litado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Nutrição e Alimentação Animal com ênfase em Pastagens e
Plantas Forrageiras, a ser lotado no Centro de Ciências Agrárias,
Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007.004518/2009-02.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RAUL RIO RIBEIRO, habilitado(a) em concurso pú-
blico de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Medicina Veterinária Pre-
ventiva com ênfase em Doenças Parasitárias dos Animais Domés-
ticos, a ser lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004171/2009-90.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LAUDI CUNHA LEITE, habilitado(a) em concurso pú-
blico de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Produção de Ruminantes
com ênfase em Zootecnia Geral, a ser lotado no Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004176/2009-12.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MOACYR SERAFIM JÚNIOR, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Produção de Organismos
Aquáticos com ênfase em Maricultura, a ser lotado no Centro de
Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007.004525/2009-04.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LUCIANO DA SILVA SOUZA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Solos com ênfase em
Gênese e Morfologia dos Solos, a ser lotado no Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.001728/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ALESSANDRA CRISTINA SILVA, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com Ênfase
em Qualidade da Água, a ser lotado no Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.001707/2009-15.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, SELMA CRISTINA DA SILVA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com Ênfase
em Tratamento de Águas de Abastecimento e Águas Residuais, a ser
lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001685/2009-93.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JAILDO SANTOS PEREIRA, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com Ênfase em
Planejamento de Recursos Hídricos, a ser lotado no Centro de Ciên-
cias Exatas e Tecnológicas, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007.001684/2009-49.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, PAULO ROMÉRO GUIMARÃES SERRANO DE AN-
DRADE, habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto
do Edital Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU
de 24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de ho-
mologação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Engenharia com Ênfase em Planejamento de Recursos Hí-
dricos, a ser lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.001706/2009-71.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RICARDO LUCIANO SONEGO FARIAS, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Física, a ser lotado no
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007.001702/2009-92.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LETÍCIA GONÇALVES NUNES COELHO, habilita-
do(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital Con-
vocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008
e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01,
publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Ad-
junto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Física, a
ser lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001701/2009-
48.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANDERSON DE SOUZA MATOS GADÉA, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Engenharia com Ênfase em Mecânica dos Sólidos, a ser
lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001723/2009-16.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ABDON TAPIA TADEO, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com Ênfase em
Mecânica dos Sólidos, a ser lotado no Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.001725/2009-05.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRINO, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com Ênfase
em Fenômenos de Transporte, a ser lotado no Centro de Ciências
Exatas e Tecnológicas, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007.001747/2009-67.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, NILTON CARDOSO DA SILVA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia Elétrica, a ser
lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001686/2009-38.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ROSA ALENCAR SANTANA DE ALMEIDA, habi-
litado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Matéria: Engenharia com Ênfase em Saneamento, a ser lotado
no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007.004910/2009-43.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JÚLIO CÉSAR FIALHO DO NASCIMENTO, habi-
litado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Engenharia com Ênfase em Mecânica dos Solos e Geologia,
a ser lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.004220/2009-
94.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, FRANCISCO GABRIEL SANTOS SILVA, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia com
Ênfase em Materiais de Construção e Construção Civil, a ser lotado
no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007.004620/2009-08.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ELEAZAR GERARDO MADRIZ LOZADA, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Matemática, a ser lotado no Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004607/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ALEX SANTANA DOS SANTOS, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Matemática, a ser
lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007. 004606/2009-04.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, HÉLIO GUIMARÃES ARAGÃO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Engenharia Civil, a
ser lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007. 004611/2009-
17.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RITA DE CÁSSIA SALVADOR DE SOUZA BAR-
BOSA, habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto
do Edital Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU
de 24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de ho-
mologação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Museu e Educação, a ser lotado no Centro de Artes, Hu-
manidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Pro-
cesso nº 23007.002080/2009-10.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANA PAULA SOARES PACHECO, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Museu e Educação, a
ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.002080/2009-
10.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ARCHIMEDES RIBAS AMAZONAS, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Teoria e Prática
Museológica, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.002083/2009-53.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RICARDO JOSÉ BRÜGGER CARDOSO, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Arquitetura de Mu-
seus, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.002074/2009-
62.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LEANDRO ANTÔNIO ALMEIDA, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Metodologia e Prá-
tica do Ensino de História, a ser lotado no Centro de Artes, Hu-
manidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Pro-
cesso nº 23007.005338/2009-30

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JUVENAL DE CARVALHO CONCEIÇÃO, habilita-
do(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital Con-
vocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008
e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01,
publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor As-
sistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria His-
tória da África, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e
Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.001422/2009-84.
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Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ALBANY MENDONÇA SILVA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Serviço Social, Ques-
tão Social e Processos de Trabalho, a ser lotado no Centro de Artes,
Humanidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007.002054/2009-91.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, SIMONE BRANDÃO SOUZA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Serviço Social e
Direitos Humanos, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e
Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.005336/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, AMARANTA EMÍLIA CÉSAR DOS SANTOS, ha-
bilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Documentário, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades
e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.002559/2009-56.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, NELSON EUGÊNIO PINHEIRO MONTENEGRO, ha-
bilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Políticas Públicas e Ciências Políticas, a ser lotado no Centro
de Artes, Humanidades e Letras, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.002079/2009-95.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, HERBERT TOLEDO MARTINS, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ciências Sociais e De-
senvolvimento, a ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e
Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.002107/2009-74.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MARCELO SANTOS MASSET LACOMBE, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Sociologia e Cultura, a ser lotado no Centro de Artes, Hu-
manidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Pro-
cesso nº 23007.002104/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, BALDUÍNO GUEDES FERNANDES DA CUNHA,
habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Metodologia das Ciências Sociais, a ser lotado no Centro de
Artes, Humanidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta
do Processo nº 23007.002108/2009-19.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GILMAR ADOLFO HERMES, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Linguagens Visuais, a ser
lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras, desta Univer-
sidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001421/2009-30.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RACHEL SEVERO ALVES NEUEBERGER, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Radiojornalismo, a ser lotado no Centro de Artes, Huma-
nidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo
nº 23007.002051/2009-58.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LEILA MARIA NOGUEIRA DE ALMEIDA KALIL,
habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Telejornalismo, a ser lotado no Centro de Artes, Huma-
nidades e Letras, desta Universidade, face ao que consta do Processo
nº 23007.002050/2009-11.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Jornalismo Científico, a
ser lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.001420/2009-
95.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, FERLANDO LIMA SANTOS, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Alimentação Coletiva, a
ser lotado no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007.004009/2009-71.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, IZABEL APARECIDA SOARES, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ciências Morfológicas /
Ciências Básicas da Saúde, a ser lotado no Centro de Ciências da
Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.003996/2009-97.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, DJANILSON BARBOSA DOS SANTOS, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Epidemiologia, a ser
lotado no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007.004007/2009-82.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ROSA CÂNDIDA CORDEIRO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Saúde Coletiva com
Ênfase em Enfermagem, a ser lotado no Centro de Ciências da Saúde,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004015/2009-29.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, PALOMA DE SOUSA PINHO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Saúde Coletiva com
Ênfase em Enfermagem, a ser lotado no Centro de Ciências da Saúde,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004015/2009-29.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, SANDRA MARA SILVA BRIGNOL, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Bioestatística, a ser
lotado no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007.004012/2009-95.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JOSINEIDE VIEIRA ALVES, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Psicologia na Educação com
Ênfase na Interface: Psicologia/Educação/Necessidades Especiais do
Escolar, a ser lotado no Centro de Ciências da Saúde, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.004010/2009-
04.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANA VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Metodologia Científica com Ênfase na Interface Fundamentos
Epistemológicos da Pesquisa em Psicologia/Arcabouço Teórico-Me-
todológico da Pesquisa em Psicologia/Ética na Pesquisa, a ser lotado
no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004008/2009-27.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112, de
11/12/90, REGINA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA, habilita-
do(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital Con-
vocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008
e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01,
publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor As-
sistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Psi-
cologia Clínica com Ênfase Interface Processo Saúde-Adoecimen-
to/Processos Avaliativos e Terapêuticos no Aporte Psicodinâmico, a
ser lotado no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007.004013/2009-30.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, VIRGÍNIA TELES CARNEIRO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Psicologia Clínica
com Ênfase Interface Processo Saúde-Adoecimento/Processo Tera-
pêutico no Aporte Humanista-Existencial, a ser lotado no Centro de
Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Pro-
cesso nº 23007.004014/2009-84.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, PATRÍCIA VEIGA NASCIMENTO, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Práticas de Cuidado
em Saúde: Saúde do Adulto, a ser lotado no Centro de Ciências da
Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.003997/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, URBANIR SANTANA RODRIGUES, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Práticas de Cuidado
em Saúde: Saúde do Adulto, a ser lotado no Centro de Ciências da
Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003997/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, DEISY VITAL DOS SANTOS, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Práticas de Cuidado
em Saúde: Saúde da Criança, a ser lotado no Centro de Ciências da
Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007.004016/2009-73

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MARIA DE FÁTIMA DIZ FERNADEZ DA CUNHA,
habilitado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Práticas de Cuidado em Saúde: Saúde da Criança, a ser lotado
no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004016/2009-73

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, CLOTILDE ASSIS OLIVEIRA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Práticas de Cuidado
em Saúde: Nutrição Enteral e Parenteral, a ser lotado no Centro de
Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao que consta do Pro-
cesso nº 23007.004011/2009-41

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GISELE QUEIROZ CARVALHO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Práticas de Cuidado
em Saúde: Planejamento Alimentar e Cálculo de Dietas, a ser lotado
no Centro de Ciências da Saúde, desta Universidade, face ao que
consta do Processo nº 23007.004006/2009-38

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, TATIANA POLLIANA PINTO DE LIMA, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Cultura e Ensino de
História, a ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003929/2009-72.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112, de
11/12/90, SILVANA LÚCIA DA SILVA LIMA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08,
de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU em
29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível 01, em regime
de Dedicação Exclusiva, matéria Educação do Campo e Ensino de Geo-
grafia, a ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007. 003922/2009-51.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ROSANA CARDOSO BARRETO ALMASSY, habi-
litado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Aspectos Biológicos da Educação e Ensino de Ciências Na-
turais, a ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003930/2009-05.
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Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RITA DE CÁCIA SANTOS CHAGAS, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Estágio em Am-
bientes Escolares e Não Escolares, a ser lotado no Centro de For-
mação de Professores, desta Universidade, face ao que consta do
Processo nº 23007. 003923/2009-03.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RONALDO CRISPIM SENA BARROS, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Filosofia, a ser lotado
no Centro de Formação de Professores, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007. 003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JOSÉ JOÃO NEVES BARBOSA VICENTE, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Filosofia, a ser lotado no Centro de Formação de Professores,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, IOLANDA CARVALHO DE OLIVEIRA, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Filosofia, a ser lotado
no Centro de Formação de Professores, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007. 003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, ANTONIO PEDRO MOURA DE OLIVEIRA, habi-
litado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Assistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Filosofia, a ser lotado no Centro de Formação de Professores,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GEOVANA DA PAZ MONTEIRO, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Filosofia, a ser lotado
no Centro de Formação de Professores, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007. 003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, KLEYSON ROSÁRIO ASSIS, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Filosofia, a ser lotado
no Centro de Formação de Professores, desta Universidade, face ao
que consta do Processo nº 23007. 003927/2009-83.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, MARCUS VINICIUS BAHIA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Química Geral e
Química Orgânica, a ser lotado no Centro de Formação de Pro-
fessores, desta Universidade, face ao que consta do Processo nº
23007. 002534/2009-52.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, CLARIVALDO SANTOS DE SOUSA, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Química Analítica e
Físico-Química, a ser lotado no Centro de Formação de Professores,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003933/2009-31.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JORGE FERNANDO SILVA DE MENEZES, habili-
tado(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital
Convocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de
24/12/2008 e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homo-
logação nº 01, publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de
Professor Adjunto, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva,
matéria Química Geral e Química Inorgânica, a ser lotado no Centro
de Formação de Professores, desta Universidade, face ao que consta
do Processo nº 23007. 003925/2009-94.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Bioquímica e Biologia
Geral, a ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003926/2009-39.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, JOELMA CERQUEIRA FADIGAS, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Auxiliar, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Educação em Química, a
ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003928/2009-28.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GILSON BISPO DE JESUS, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Matemática, a ser
lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003931/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, LEANDRO DO NASCIMENTO DINIZ, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Mate-
mática, a ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta
Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003931/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, NILSON ANTONIO FERREIRA ROSEIRA, habilita-
do(a) em concurso público de provas e título, objeto do Edital Con-
vocatório nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008
e no sítio www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01,
publicado no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor As-
sistente, nível 01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino
de Matemática, a ser lotado no Centro de Formação de Professores,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003931/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, DIOGO FRANCO RIOS, habilitado(a) em concurso
público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Matemática, a ser
lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003931/2009-41.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, SIMONE APARECIDA FERNANDES, habilitado(a) em
concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Física, a
ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003924/2009-40.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GLÊNON DUTRA, habilitado(a) em concurso público
de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº 12/08, de
22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio www.con-
cursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado no DOU
em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível 01, em
regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Física, a ser lo-
tado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade, face
ao que consta do Processo nº 23007. 003924/2009-40.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, RENATO SANTOS ARAÚJO, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Assistente, nível
01, em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Ensino de Física, a
ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003924/2009-40.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, EMMANUELLE FÉLIX DOS SANTOS, habilitado(a)
em concurso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório
nº 12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Auxiliar, nível 01,
em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS, a ser lotado no Centro de Formação de Professores,
desta Universidade, face ao que consta do Processo nº 23007.
003921/2009-14.

Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, EDNEI NUNES DE OLIVEIRA, habilitado(a) em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
12/08, de 22/12/2008, publicado no DOU de 24/12/2008 e no sítio
www.concursos.ufrb.edu.br, edital de homologação nº 01, publicado
no DOU em 29/05/2009, para o cargo de Professor Adjunto, nível 01,

em regime de Dedicação Exclusiva, matéria Educação a Distância, a
ser lotado no Centro de Formação de Professores, desta Universidade,
face ao que consta do Processo nº 23007. 003932/2009-96.

A posse dos nomeados ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União,
conforme parágrafo 1º do artigo 13, da Lei 8.112/90.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA (UFRB), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, tendo em vista o disposto nas Portarias MPOG nº 450, de
06/11/2002, nº 286, DOU de 03/09/2008, MEC nº 1.110, DOU de
05/09/2008, e nº 1.226, DOU de 07/10/2008, e conforme o disposto
no Edital da Universidade Federal da Bahia/UFBA nº 15, publicado
do DOU de 27 de outubro de 2008, Resolve:

No- 352- Nomear, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei 8.112,
de 11/12/90, GUILHERME MAIA DE JESUS, habilitado em con-
curso público de provas e título, objeto do Edital Convocatório nº
15/2008, publicado no DOU de nº 210, de 29/10/2008; nº 215, de
05/11/2008; nº 219, de 11/11/2008; nº 224, de 18/11/2008 e Portaria
de Homologação nº 1.019/2008, de 26/12/2008, publicado no DOU nº
253 de, 30/12/2008, Seção 1, página 36, para o cargo Professor
Auxiliar, nível 01, em regime Dedicação Exclusiva, para a área de
conhecimento: música popular: composição para áudio-visual, arran-
jo, informática e outras tecnologias aplicadas à música, a ser lotado
no Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL, desta Uni-
versidade, face ao que consta do Processo nº 23007.000901/2009-
83.

A posse do nomeado ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação desta Portaria no Diário Oficial da União,
conforme parágrafo 1º do artigo 13, da Lei 8.112/90.

PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE PESSOAL PR-4

PORTARIAS DE 9 DE JULHO DE 2009

O Pró-Reitor de Pessoal PR-4, no uso de suas atribuições
delegadas pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
através da Portaria nº 1778 de 15 de Julho de 2002, publicada no
Diário Oficial da União nº 136 de 17/07/2002, resolve:

No- 2.717- Nomear de acordo com o artigo 9°, inciso II da Lei n°
8.112, de 11/12/90, MANUEL COSTA DE AZEVEDO, Matrícula
Siape nº 0362627, Auxiliar em Administração, para o Cargo de Di-
reção de Coordenador dos Sistemas Computacionais do Vestibu-
lar/SG1, do(a) Comissão do Vestibular / SG1, CD-4, processo nº
23079.001530/09-41.

No- 2.718- Dispensar, a pedido, ADRIANA DE RESENDE BAR-
RETO VIANNA, Matrícula Siape nº 1487494, PROFESSOR 3
GRAU, da Função Gratificada de Coordenador de Pós-Graduação
Curso de Antropologia Social MN, do(a) Museu Nacional/FCC, FG-
1, processo nº 23079.001533/09-30.

LUIZ AFONSO HENRIQUES MARIZ

PORTARIAS DE 13 DE JULHO DE 2009

O Pró-Reitor de Pessoal, no uso da competência delegada
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da
Portaria 1.778 de 15 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de julho de 2002, resolve:

No- 2.763- Tornar sem efeito a Portaria nº. 2510 de 29 de junho de
2009, publicada no DOU nº. 122 de 30 de junho de 2009.

O Pró-Reitor de Pessoal, no uso da competência delegada
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da
Portaria 1.778 de 15 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de julho de 2002 resolve:

No- 2.775- Prorrogar até 31-dezembro-2009 o contrato de DINAH DE
OLIVEIRA como Professor Substituto do(a) Escola de Belas Artes
com salário correspondente a classe de Professor Auxiliar I ,conforme
processo nº. 23079.011672/09-62

LUIZ AFONSO HENRIQUES MARIZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

PORTARIA No- 1.949, DE 8 DE JULHO DE 2009

O Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto de 23 de de-
zembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 24 de
dezembro de 2008, resolve:

Conceder aposentadoria voluntária, com proventos integrais,
a contar de 15/07/2009, conforme o contido no processo nº
23116.000830/81-04, a MARIA ELISABETH GOMES DA SILVA
ITUSARRY, matrícula no SIAPE Nº 0408411-1, ocupante do cargo
de Professor de 3º Grau, Titular, 1 - Mestrado - 40h-DE, do quadro de
pessoal desta IFE, com fundamento no Artigo 6º da E.C. 41/03, com
as vantagens referentes aos Processos de Sentença Judicial RT
1218/89 e Ação 96.100.2060-7.

JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN
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