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FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS FERNANDEZ Matrícula nº 1124957, 
a classe de Professor Associado do nível 4 para a classe de Professor Titular do 
nível 1. Processo nº 23079.028977/2016-59 com efeitos financeiros a partir de 
11/03/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 11/03/2015.

LAURA SILVIA BAHIENSE DA SILVA LEITE Matrícula nº 1546610, na 
classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do 
nível 1. Processo nº 23079.037606/2015-87 com efeitos financeiros a partir de 
28/07/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 28/07/2015.

CRISTIANE BEDRAN MILITO Matrícula nº 2168135, na classe de  
Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 
1. Processo nº 23079.013067/2016-71 com efeitos financeiros a partir de  
07/02/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 07/02/2015.

AFONSO DE MORAES PAIVA Matrícula nº 2333980, na classe de Professor 
Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 1. Processo nº 
23079.036066/2015-14 com efeitos financeiros a partir de 23/07/2015 e com efeitos 
acadêmicos a partir de 24/01/2015.

PORTARIA Nº 5857, DE 20 DE JUNHO DE 2016

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da 
Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Associado
ELISABETE PIMENTA ARAUJO PAZ Matrícula nº 0363474 do nível 2 para 

o nível 3. Processo nº 23079.028690/2016-29 com efeitos financeiros a partir de 
17/11/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 06/09/2015.

• Na classe de Professor Associado
MARGARETE DE MACEDO MONTEIRO Matrícula nº 1125162 do nível 1 

para o nível 2. Processo nº 23079.012182/2016-29 com efeitos financeiros a partir 
de 08/10/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 08/10/2015.

• Na classe de Professor Associado
TANIA MARIA RUFFONI ORTIGA Matrícula nº 1210094 do nível 3 para 

o nível 4. Processo nº 23079.002565/2016-99 com efeitos financeiros a partir de 
25/02/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 25/02/2016.

• Na classe de Professor Adjunto A
VALERIA MARIA CASELATO DE SOUSA Matrícula nº 1911453 do nível 1 

para o nível 2. Processo nº 23079.027300/2016-01 com efeitos financeiros a partir 
de 16/1/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 03/12/2015.

• Na classe de Professor Adjunto
MARCELO TROVO LOPES DE OLIVEIRA Matrícula nº 1921226 do nível 2 

para o nível 3. Processo nº 23079.023679/2016-72 com efeitos financeiros a partir 
de 02/03/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 02/03/2016.

• Na classe de Professor Adjunto
ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA Matrícula nº 3571308 do nível 1 para 

o nível 3. Processo nº 23079.000284/2013-88 com efeitos financeiros a partir de 
08/04/2015 e com efeitos acadêmicos a partir de 08/04/2015.

PORTARIA Nº 5860, DE 20 DE JUNHO DE 2016

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Associado
JACOB HERZOG Matrícula nº 1124537 do nível 3 para o nível 4. Processo 

nº 23079.029706/2016-11 com efeitos financeiros a partir de 04/01/2016 e com 
efeitos acadêmicos a partir de 19/12/2015.

• Na classe de Professor Associado
TANIA CRISTINA FRANCO SANTOS Matrícula nº 1125115 do nível 3 para 

o nível 4. Processo nº 23079.028872/2016-08 com efeitos financeiros a partir de 
18/01/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 08/12/2015.

• Na classe de Professor Adjunto
RAQUEL MORAES SOARES Matrícula nº 1509161 do nível 3 para o nível 4. 

Processo nº 23079.022557/2016-69 com efeitos financeiros a partir de 28/04/2016 
e com efeitos acadêmicos a partir de 31/12/2015.

• Na classe de Professor Associado
MARCELA LAURA MONNE FREIRE Matrícula nº 1531305 do nível 1 para 

o nível 2. Processo nº 23079.030720/2016-67 com efeitos financeiros a partir de 
03/05/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 03/05/2016.

• Na classe de Professor Adjunto
SERGIO LUIZ BAPTISTA DA SILVA Matrícula nº 1731473 do nível 3 para 

o nível 4. Processo nº 23079.005565/2016-41 com efeitos financeiros a partir de 
15/02/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 09/12/2015.

• Na classe de Professor Adjunto
FRANCISCO THIAGO SACRAMENTO ARAGAO Matrícula nº 1936182 do 

nível 2 para o nível 3. Processo nº 23079.012620/2016-59 com efeitos financeiros 
a partir de 04/04/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/04/2016.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, DE 14/6/2016

Nº 5624 - ANA GISELE GRISOLIA LEONETTI ALVES, registro UFRJ  
nº 1582947, matrícula SIAPE nº 1805404, no cargo de ASSISTENTE EM 
ADMINISTRAÇÃO, lotada na Procuradoria Geral, tem averbado em seus 
assentamentos o tempo de serviço da Certidão expedida em 12/05/2016, 
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL: BANCO ITAU 
BMG CONSIGNADO S.A., de 06/07/1998 a 31/08/2001, ou seja, 03 anos, 
01 mês e 28 dias; DOWNTOWN BODY PRODUTOS NATURAIS LTDA 
– ME, de 02/01/2003 a 31/03/2003, ou seja, 02 meses e 29 dias; AMEICA 
COMERCIO DE VITAMINAS, SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESP, de 
13/02/2006 a 21/08/2006, ou seja, 06 meses e 10 dias; perfazendo um total 
de 1.432 dias, ou seja, 03 anos, 11 meses e 07 dias. O referido tempo é 
computável para fins de Aposentadoria e disponibilidade, de acordo com o  
Art. 103, Inciso V, da Lei nº 8.112/90. Processo nº 23079.026873/2016-18. 

CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, DE 20 DE JUNHO DE 2016

Nº 5783 - MARIA JULIETA CAIUBY, Registro UFRJ nº 0088545, Matrícula 
SIAPE nº 0375469, Médico/área, concedido três meses Licença-prêmio  
referente ao Qüinqüênio de 01/03/1991 a 27/02/1996, conforme disposto  
no art. 87, da Lei nº 8112/90. Proc. n° 23079.031435/2016-63

ATOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PORTARIA Nº 5638, DE 15 DE JUNHO DE 2016 

A Pró- Reitora de Extensão, Professora Maria Mello de Malta, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela portaria nº 5065 do Magnífico Reitor, publicada no 
DOU nº 130 de 10 de julho de 2015,

Resolve designar os servidores estáveis ANA INêS SOUSA, matrícula  
SIAPE n° 363493, Superintendente Acadêmica da PR-5; FERNANDO ZIKAN, 
matrícula SIAPE nº 3358605, Professor; MARCIA MALAQUIAS BRAZ, 
matrícula SIAPE nº 11848236, Técnica em Assuntos Educacionais; JOANA 
ANGELIS, matrícula SIAPE n° 1375174, Técnica em Assuntos Educacionais;  
e a Aluna BRUNNA LOUISE DUARTE PEIXOTO REIS DA SILVEIRA  
E SILVA, matrícula DRE n° 113203058. SUPLENTES: ROGÉRIA MOREIRA 
DE IPANEMA, Professor, matrícula SIAPE nº 3283589; ANA LUZIA 
SILVA RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 757767, Sociólogo; MARIA 
INêS PEREIRA GUIMARÃES, matrícula SIAPE nº 1805031, Técnica em  
Assuntos Educacionais; e a Aluna LILLIAN LUIZ BARBOSA, matrícula  
DRE nº 110115604, para, sob presidência da primeira, constituírem  
Comissão de elaboração do Regimento Interno da Plenária de Extensão da UFRJ.

ATOS DA PRÓ-REITORIA  
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 5580, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro através da portaria nº 5235 
de 17 de julho de 2015, publicada no D.O.U. nº 139 de 23 de julho de 2015, 

Resolve retificar a Portaria nº 2291 de 15 de março de 2016, publicada no 
BUFRJ nº 12 de 24 de março de 2016, objetivando a contratação de empresa 
para elaboração de projeto executivo e execução de obras para a construção 
do restaurante universitário no Campus da UFRJ na Praia Vermelha, com a  
designação dos servidores que constituirão a Comissão Especial de Licitação:
ONDE Lê-SE: GABRIEL DA SILVA MADEIRA, Engenheiro, SIAPE nº 2298325
LEIA-SE: MARTA VERONICA ARAUJO FERREIRA DE ALENCAR,  
Arquiteta, SIAPE nº 1969106

Permanecendo ratificados os demais termos.

PORTARIA Nº 5625, DE 14 DE JUNHO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor ARCEU PEDRO DOS SANTOS FILHO, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0365411, para 
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exercer a função de fiscal do contrato nº 17/2016, celebrado entre a UFRJ 
e a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, e como 
substituto eventual o servidor ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, ELETRICISTA, 
matrícula SIAPE nº 0364739.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na INSTITUTO 
DE MACROMOLÉCULAS - IMA, e são responsáveis pela fiscalização da  
execução do objeto do contrato na unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
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. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 5673, DE 15 DE JUNHO DE 2016

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 5.148, de 13 de julho de 2015, publicada no BUFRJ nº 30, de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor GEREMIAS JANUÁRIO DOS REIS,  
SERVENTE DE LIMPEZA, matrícula SIAPE nº 0375097, para exercer a função 
de fiscal do contrato nº 37/2013, celebrado entre a UFRJ e a empresa FRONT 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, e como substituto eventual o servidor 
CARLOS DA LUZ DAUMAS, AÇOUGUEIRO, matrícula SIAPE nº 0365292.

Art. 2º O fiscal e o seu substituto eventual estão lotados no HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO, e são responsáveis pela 
fiscalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 Substituir a portaria nº 4132, de 22 de maio de 2014, publicada no 
BUFRJ n° 22, de 29 de maio de 2014.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 5697, DE 16 DE JUNHO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor VALDEIR ALVES NOGUEIRA, Matrícula SIAPE 
nº 0362866, Assistente Administrativo, para exercer a função de fiscal do contrato 
n° 13/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Royal Sunalliance Seguros Brasil, 
e como substituto eventual o servidor JORGE LUIZ IGNACIO, Matrícula SIAPE 
nº 00363870, Diretor Substituto da D.F.O.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Divisão da Frota 
Oficial, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada  
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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;  
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 5698, DE 16 DE JUNHO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor VALDEIR ALVES NOGUEIRA, Matrícula SIAPE 
nº 0362866, Assistente Administrativo, para exercer a função de fiscal do contrato 
n° 38/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Royal Sunalliance Seguros  
Brasil, e como substituto eventual o servidor JORGE LUIZ IGNACIO,  
Matrícula SIAPE nº 00363870, Diretor Substituto da D.F.O.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Divisão da Frota 
Oficial, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

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

PORTARIA Nº 5699, DE 16 DE JUNHO DE 2016

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 n° 5235 de 17 de julho de 2015, publicada no BUFRJ n° 30 de  
23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º Designar o servidor VALDEIR ALVES NOGUEIRA, Matrícula SIAPE 
nº 0362866, Assistente Administrativo, para exercer a função de fiscal do contrato n° 
39/2016, celebrado entre a UFRJ e a empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 
e como substituto eventual o servidor JORGE LUIZ IGNACIO, Matrícula SIAPE 
nº 00363870, Diretor Substituto da D.F.O.

Art. 2º O fiscal e seu substituto eventual estão lotados na Divisão da Frota 
Oficial, e são responsáveis pela fiscalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

Art. 3º A luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, que o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fiscalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 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 www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

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