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A posse do(a) nomeado(a) dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta no DOU. 

PORTARIA Nº 4497, DE 29 DE JUNHO DE 2020

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, 

Resolve nomear, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o candidato GUSTAVO BITTAR ALVES, habilitado em 
Concurso Público homologado pela Portaria nº 568, de 21 de junho de 2018 - DOU 
123, de 28 de junho de 2018, para o cargo de Médico - Cardiologia, do Quadro 
Único de Pessoal desta IFE, no regime de 20 horas semanais de trabalho na vaga 
706515, conforme processo 23079.210340/2020-91.

A posse do(a) nomeado(a) dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta no DOU. 

PORTARIA Nº 4498, DE 29 DE JUNHO DE 2020

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, 

Resolve nomear, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o candidato NATÁLIA MEROLA FONTOURA, habilitado 
em Concurso Público homologado pela Portaria nº 568, de 21 de junho de 2018 - 
DOU 123, de 28 de junho de 2018, para o cargo de Médico - Psiquiatria Infantil, 
do Quadro Único de Pessoal desta IFE, no regime de 20 horas semanais de trabalho 
na vaga 291766, conforme processo 23079.210341/2020-35.

A posse do(a) nomeado(a) dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta no DOU. 

PORTARIA Nº 4499, DE 29 DE JUNHO DE 2020

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso da competência delegada pela Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 6909 de 08 de julho 
de 2019, publicada no Diário Ofi cial da União de 09 de julho de 2019, 

Resolve nomear, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o candidato MARCIO LIU SANDT, habilitado em Concurso 
Público homologado pela Portaria nº 568, de 21 de junho de 2018 - DOU 123, 
de 28 de junho de 2018, para o cargo de Médico - Ortopedia e Traumatologia, do 
Quadro Único de Pessoal desta IFE, no regime de 20 horas semanais de trabalho 
na vaga 770879, conforme processo 23079.210387/2020-54.

A posse do(a) nomeado(a) dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta no DOU. 

PORTARIA Nº 4.528, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

A Pró-Reitora de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso da 
competência delegada pela Portaria nº 6.909, de 08 de julho de 2019, publicada no 
Diário Ofi cial da União nº 130 de 09 de julho de 2019 e considerando o disposto 
no processo, 

Resolve conceder aposentadoria voluntária à servidora VALÉRIA 
IMACULADA DE JESUS, matrícula SIAPE nº 1273325, ocupante do cargo de 
Técnico em Enfermagem, Classifi cação: D, Capacitação: 2, Padrão: 13, no regime 
de 40 horas semanais de trabalho do Quadro de Pessoal desta Universidade, com 
fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da EC 41/03, c/c o art. 3º, §1º, da 
EC 103/19, com o direito adquirido a partir de 06/02/2019 e proventos integrais.
 Proc. nº 23079.201184/2020-77.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 3724, DE 4 DE JUNHO DE 2020

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, de 
15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) DEIVE FONTES LIMA, matrícula SIAPE 
nº 3009822, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 10/2020, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa AELOS SERVIÇOS EIRELI, e como substituto 
eventual o(a) servidor(a) ALEX PEDRO CAMUZZI, matrícula SIAPE nº 1254757.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) DFO - DIVISÃO DA 
FROTA OFICIAL.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º : A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
um representante da Administração especialmente designado (…). 

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. 

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes.”.

Art. 4º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4325, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Soluções 
de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC

 – necessárias à manutenção de infraestrutura mínima para o SEI/UFRJ.
O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 10, §2º, III da Instrução Normativa 
01/2019 do Ministério da Economia, 

Art. 1º Designar os servidores ADEILSON DIAS BASTOS, SIAPE 1497057, 
CELSO DE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, SIAPE 3081118 e MARCELO 
DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Planejamento da Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – necessárias à manutenção de 
infraestrutura mínima para o SEI/UFRJ.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4333, DE 24 DE JUNHO DE 2020

Designa servidores para fi scalização de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Rei-tor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) ORLANDO DA COSTA FERREIRA 
JUNIOR, matrícula SIAPE nº 7242270, para exercer a função de Fiscal do Contrato 
nº 12/2020, celebrado entre a UFRJ e a empresa EPPENDORF DO BRASIL, e 
como substituto eventual o(a) servidor(a) RODRIGO MORAES BRINDEIRO, 
matrícula SIAPE nº 1125169.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no(a) INSTITUTO DE 
BIOLOGIA.

Art. 3º Os atos da Comissão de Fiscalização estão amparados no Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, que dispõe sobre a designação de representantes da Administração 
especialmente designados para a execução do objeto do contrato, senão vejamos:

“Art. 67º : A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por 
um representante da Administração especialmente designado (…). 

§1º O representante da Administração ano-tará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determi-nando o que 
for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. 

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes.”.

Art. 4º Estão disponibilizados, no sítio https://gestao.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo de Execução de 
Serviços; Instruções para localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4372, DE 25 DE JUNHO DE 2020

Designa servidores para recebimento do objeto de contrato.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4.925, de 12 de Junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24, 
de 15 de Junho de 2017, resolve:

Talita
Realce


