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Na classe de Professor Adjunto
IVAN BURSZTYN Matrícula nº 3966548 do nível 1 para o nível 2. Processo 

nº 23079.043472/2019-67 com efeitos fi nanceiros a partir de 19/11/2019 e com 
efeitos acadêmicos a partir de 19/11/2019.

Na classe de Professor Associado
MARIA ELISA RANGEL JANINI Matrícula nº 6366639 do nível 2 para o 

nível 3. Processo nº 23079.043967/2019-96 com efeitos fi nanceiros a partir de 
21/05/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 21/05/2019.

PORTARIA Nº 724, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

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

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

MARCIA PIMENTEL MAGALHAES Matrícula nº 1875498 na Classe de 
Professor Assistente do nível 2 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.031883/2019-18 com efeitos fi nanceiros a partir de 02/11/2019 
e com efeitos acadêmicos a partir de 02/11/2019.

DANIEL SADOC MENASCHE Matrícula nº 1881895 na Classe de Professor 
Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 1. Processo nº 
23079.041550/2019-99 com efeitos fi nanceiros a partir de 23/11/2019 e com efeitos 
acadêmicos a partir de 23/11/2019.

KARIN MENENDEZ DELMESTRE Matrícula nº 1892948 na Classe de 
Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 1. 
Processo nº 23079.040388/2019-91 com efeitos fi nanceiros a partir de 23/10/2019 
e com efeitos acadêmicos a partir de 23/10/2019.

VALERIA CID MAIA Matrícula nº 3124518 na Classe de Professor 
Associado do nível 4 para a classe de Professor Titular do nível Único. Processo 
nº 23079.043810/2019-61 com efeitos fi nanceiros a partir de 06/11/2019 e com 
efeitos acadêmicos a partir de 06/11/2019.

PORTARIA Nº 771, DE 03 DE FEVEREIRO 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 exonerar, a pedido, a partir de 01-fevereiro-2020, nos termos do inciso I 
do artigo 33, da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, o(a) servidor(a) ATHELIO 
AUGUSTO DA SILVA SALES, Matrícula SIAPE nº2297501, ocupante do cargo 
de Técnico em Anatomia e Necropsia, do Quadro de Pessoal desta Universidade, 
processo nº  23079.200933/20-49.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA 

PORTARIA Nº 516, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 1958534, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 33/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, RENATO PITOTE MARCET, matrícula SIAPE nº 3195564.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT - DECANIA e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 530, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor Elizabete Fernandes Lucas, matrícula SIAPE nº 
1125177, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 33/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como substituto eventual o 
servidor, Spinelli Ferreira, matrícula SIAPE nº 1840168.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT - BLOCO G e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 567, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ADMA ANDRADE VIEGAS, matrícula SIAPE 
nº 1768299, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, celebrado entre 
a UFRJ e a empresa ELEVADORES ELBO LTDA e como substituto eventual o 
servidor, ADRIANA SANTOS SILVA, matrícula SIAPE nº 1912794.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CRM – CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER e será responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 588, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor JORGE GOMES, matrícula SIAPE nº 0364726, 
para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, celebrado entre a UFRJ e 
a empresa ELEVADORES ELBO LTDA e como substituto eventual o servidor, 
BRUNO HAYROLDES DE ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 1651250.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no FND – FACULDADE NACIONAL DE DIREITO 
e será responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
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acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:
“art. 67: 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 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 589, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor SEBASTIÃO AMARO COELHO, matrícula 
SIAPE nº 0364923, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa ELEVADORES ELBO LTDA como substituto eventual 
o servidor, RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 1959556.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CCS – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
BLOCO I e será responsável pela fi scalização da execução do objeto do contrato 
nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 590, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor ANDRÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, 
matrícula SIAPE nº 1869020, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa ELEVADORES ELBO LTDA e como substituto 
eventual o servidor, RACHEL DE MELO LIMA, matrícula SIAPE nº 1914162.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT – BLOCO A e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 substitui a portaria de nº 11.076 de 15 de outubro de 2019, 
e entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 591, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor IONÁ NEVES DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 
364938, para exercer a função de fi scal do contrato nº.: 55/19, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa ELEVADORES ELBO LTDA 

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no CT – NUMATS e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

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

“art. 67: 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 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 substitui a portaria de nº 11.076 de 15 de outubro de 2019, 
e entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 615, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo 
Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria 
nº.: 4.925, de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº.: 112, Seção 2, fl . 31, 
de 13 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores ANTÔNIO CARLOS DIAS RODRIGUES, 
Engenheiro Civil, matrícula SIAPE nº.: 1753282 (Presidente da Comissão); 
THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, Engenheiro Civil, matrícula SIAPE nº.: 
1970678; JOÃO PAULO CORRÊA DA COSTA, Técnico em Edifi cações, matrícula 
SIAPE nº.: 1958597 e FERNANDO DIAS DA SILVA, Engenheiro Eletricista, 
matrícula SIAPE nº.: 2325708, para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato 
nº 51/2019, celebrado entre a UFRJ e a empresa Concrejato Serviços Técnicos de 
Engenharia S/A.

Art. 2º A Comissão de Fiscalização fi cará lotada no Escritório Técnico da 
Universidade -ETU/UFRJ e será responsável pela fi scalização da execução do 
objeto do contrato no Museu Nacional.

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

“art. 67: 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 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 752, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

Designa servidores para Comissão Especial de Licitação.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 4.925 de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de 
junho de 2017, resolve:
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