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• Na classe de Professor Associado
ANDRE LUIZ CARVALHAL DA SILVA Matrícula nº 1461854 do 
nível 2 para o nível 3.
Processo nº 23079.055165/2016-86 com efeitos financeiros a partir de 
03/10/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 03/10/2016.

• Na classe de Professor Adjunto
MAGNO RODRIGUES JUNQUEIRA Matrícula nº 1483379 do nível 
2 para o nível 3.
Processo nº 23079.059295/2016-98 com efeitos financeiros a partir de 
01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 20/09/2015.

• Na classe de Professor Associado
ROBERTO FARES SIMAO JUNIOR Matrícula nº 1546721 do nível 
1 para o nível 2.
Processo nº 23079.058292/2016-37 com efeitos financeiros a partir de 
06/11/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 06/11/2016.

• Na classe de Professor Adjunto
MARIA LUCIA VIANNA PECLY Matrícula nº 2373469 do nível 1 
para o nível 2.
Processo nº 23079.035129/2016-04 com efeitos financeiros a partir de 
20/06/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 31/01/2015.

PORTARIA Nº 530, DE 23 DE JANEIRO DE 2017

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 Adjunto
JOFRE SILVA Matrícula nº 1346050 do nível 2 para o nível 3.
Processo nº 23079.043606/2016-05 com efeitos financeiros a partir de 
30/10/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 30/10/2016.

• Na classe de Professor Associado
PIERRE MOTHE ESTEVES Matrícula nº 1361894 do nível 1 para o 
nível 3.
Processo nº 23079.059330/2016-79 com efeitos financeiros a partir de 
01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 31/07/2015.

• Na classe de Professor Adjunto
LEYLA GOMES SANCHO Matrícula nº 1804625 do nível 3 para o 
nível 4.
Processo nº 23079.052976/2016-25 com efeitos financeiros a partir de 
08/10/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 08/10/2016.

• Na classe de Professor Adjunto A
CAIO TAVORA RACHID COELHO DA COSTA Matrícula nº 2143778 
do nível 1 para o nível 2.
Processo nº 23079.057098/2016-34 com efeitos financeiros a partir de 
04/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/08/2016.

• Na classe de Professor Adjunto A
FERNANDA DE CARVALHO VECCHI ALZUGUIR Matrícula nº 
2144780 do nível 1 para o nível 2.
Processo nº 23079.058100/2016-92 com efeitos financeiros a partir de 
04/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/08/2016.

PORTARIA Nº 534 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

ALTERAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

ADRIANA FURTADO LIMA, Matrícula SIAPE nº 0362480, Assistente 
em Administração, tem alterado o Percentual de 25% para 30%, a partir de 
20/06/2016, referente à gratificação de Incentivo à Qualificação direta, através 
do Processo nº 23.079.059158/2016-53, de acordo com a Lei nº 11.091  
de 12/01/2005.

CAROLINA CORDEIRO CECILIANO, Matrícula SIAPE nº 2076104, 
Assistente em Administração, tem alterado o Percentual de 25% para 30%, a 
partir de 08/12/2016, referente à gratificação de Incentivo à Qualificação direta, 
através do Processo nº 23.079.058785/2016-77, de acordo com a Lei nº 11.091  
de 12/01/2005.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE 17/01/2017

Nº 439 - SANDRA KORMAN DIB, Registro UFRJ nº 0065931, Matrícula SIAPE 
nº 0364295, no cargo de Programador Visual, lotada na Agência UFRJ de Inovação 
-PR2, tem averbado em seus assentamentos o tempo de serviço da Certidão 
expedida em 21/03/2016, pelo Instituto Nacional do Seguro Social: Associacao 
de Educacao Familiar e Social do Parana, de 01/06/1982 a 30/12/1982, ou seja, 
07 meses; SCA Systema Consultores Associados Ltda -EPP, de 02/01/1986 a 

31/03/1986, ou seja, 02 meses e 29 dias; Portos e Navios Revista Tecnica e 
Informativa Ltda, de 01/08/1986 a 05/03/1987, ou seja, 07 meses e 05 dias;  
SCA Systema Consultores Associados Ltda -EPP, de 01/08/1987 a 03/11/1987, ou 
seja, 03 meses e 03 dias; Faculdades Catolicas, de 04/11/1987 a 01/01/1989, ou 
seja, 01 ano, 01 mês e 28 dias; perfazendo um total de 1.035 dias, ou seja, 02 anos, 
10 meses e 05 dias. O referido tempo é computável para fins de Aposentadoria 
e disponibilidade, de acordo com o Artº 103, Inciso V, da Lei nº 8.112/90.  
Processo nº 23079.019754/2016-09.

ATOS DA PRÓ-REITORIA  
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 230, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

A Pró-Reitora 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 a servidora JULIANA SALES DA COSTA, Administradora de 
Edifícios, Matrícula SIAPE nº 1958821, para exercer a função de fiscal do contrato 
n° 59/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa Soluções Serviços Terceirizados 
Eireli e como substituta evetual a servidora, CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS, Arqueóloga, Matrícula SIAPE nº 1765622.

Art. 2º O fiscal está lotado no Museu Nacional /Exposição e Horto e é 
responsável 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 413, DE 16 DE JANEIRO DE 2017

A Pró-Reitora 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 VALTERNEI LIMA DE ALMEIDA, Administrador, 
Matrícula SIAPE nº 0374170, para exercer a função de fiscal do contrato n° 59/16, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli e 
como substituto evetual o servidor MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, 
Administrador de Edifícios, Matrícula SIAPE nº 2133956.

Art. 2º O fiscal está lotado no Colégio Brasileiro de Altos Estudos - CBAE e 
é responsável 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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