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Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Secretário: Manoel vitor de Mendonça Filho

universidade do Estado de minas Gerais - uEmG
Reitora: Profª Lavínia Rosa Rodrigues

PORTARIA uEMG Nº . 8, de 05 de fevereiro de 2019 .
Concede promoção a servidor da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG –  nas carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior 
do Poder Executivo .
A Reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e  regimentais, considerando o disposto no art . 21-A, da 
Lei nº . 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, e a  aprovação pela Câmara de Orçamento e Finanças expressa por meio do ofício OF .COF . nº . 1417/2018 
e  considerando a Nota Técnica nº . 225/SEPLAG/DCCR/2018,
RESOLvE:
Art .1º . Concede promoção ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior, de 
que trata a Lei nº 15 .463/2005, lotado na universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar da data constante do Anexo Único a esta 
Portaria .
Art .2° . Fica revoga a PORTARIA/uEMG N° . 110, de 07 de novembro de 2018 .
Art .3º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 05 de fevereiro de 2019 .
Lavínia Rosa Rodrigues

Reitora
ANExO ÚNICO

(a que se refere o art . 1º da Portaria nº 08 de 05 de fevereiro de 2019)
CARREIRA DE PROFESSOR DE EDuCAÇÃO SuPERIOR

NOME MASP CARREIRA SITuAÇÃO ATuAL NOvO POSICIONAMENTO vIGÊNCIANível Grau Nível Grau
HARRISON MARTINS SARAIvA 1083971-0 PES Iv B vI A 01/03/2019
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nº 022/2018, vaga 005, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 480/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, TATIANA 
BARBOSA DE SOUSA, MASP n.° 13879762, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2018, vaga 059, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 516/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
GLENDA MAIRA SILVA MELO , MASP n.° 14452841, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 022/2018, vaga 100, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 441/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, RODNEY 
MALVEIRA DA SILVA, MASP n.° 02762318, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
019/2018, vaga 072, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 451/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da Faculdade de Educação, JuSSARA BIA-
GINI, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período 
compreendido entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .
ATO N .º 452/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo 
Neves”, MAURO ARAÚJO CÂMARA, classificado no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 010/2018, 
vaga 001, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no 
período compreendido entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .
ATO N .º 453/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ANA 
PAULA ALVES, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para Designação Temporária nº 022/2018, vaga 090, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período compreendido 
entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .
ATO N .º 454/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ANA 
PAULA ALVES, classificada no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para Designação Temporária nº 022/2018, vaga 091, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período compreendido 
entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .
ATO N .º 455/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, 
CÉSAR TEIXEIRA CASTILHO, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 024/2018, vaga 
033, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período 
compreendido entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .
ATO N .º 456/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, 
CÉSAR TEIXEIRA CASTILHO, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 024/2018, vaga 
035, com a carga horária de 20 (vinte) horas aula semanais, no período 
compreendido entre 01/02/2019 a 31/12/2019 .

ATO N .º 529/2019 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a servidora CELINA 
FIGuEIREDO LAGE, Masp n .º 1345204-0, Professor de Educação 
Superior, Nível vI, Grau C, da Escola Guignard, referente ao 1° quin-
quênio de exercício, a partir de 17/07/2018 .
Prof .ª Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora
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Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de minas 

Gerais - FAPEmiG
PORTARIA PRE n° 07/2019

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais, FAPEMIG, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
inciso xII do art . 11 do Decreto 47 .176 de 18 de abril de 2017,
Resolve:
Art . 1º - Desligar a pedido, osprofessores abaixo relacionado:
I - Prof . Dr . Marcelo Perim Baldo da Câmara de Assessoramento - 
Ciências Biológicas e Biotecnologia - CBB .
II -Prof . Dr . Adilson David da Silva daCâmara deAssessoramento 
-Ciências Exatas E Dos Materiais - CEx .
Art . 2º - Esta Portaria entraem vigor na data de sua publicação . Belo 
Horizonte, 05de fevereiro de 2019 . Ass)Evaldo Ferreira vilela, PhD– 
Presidente da FAPEMIG .

06 1191568 - 1
PORTARIA PRE n° 08/2019

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (FAPEMIG), no uso das atribuições que lhe confere o art . 11, 
inciso xIII do Decreto Estadual Nº 47 .176, de 18 de abril de 2017,
Resolve:
Art . 1º - Delegar aoServidorRafael Marques Pessoa, MASP752575-1, 
competência para a prática dos seguintes atos em nome desta Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), perante 
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI):
I - requerer e obter proteção de propriedade industrial;
II - receber notificações administrativas;
III - apresentar impugnações e recursos administrativos;
Iv - promover contra a autoridade competente prova ou contraprova 
pertinentes à titularidade de direitos de propriedade intelectual;
v - efetuar pagamentos de quaisquer taxas de manutenção;
vI - requerer a anotação de alteração de nomes e titularidades, e tudo o 
mais que for necessário e de direito .
Art . 2º - Fica revogada a Portaria nº 031/2018 . Art . 3º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação . BeloHorizonte, 05 de feve-
reiro de 2019 . Ass) Evaldo Ferreira vilela,PhD – Presidente .
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PORTARIA PRE Nº 05/2019

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais, FAPEMIG, no uso das atribuições que lhe confere de acordo 
com o inciso vIII do Art . 15 da Lei Nº 11 .552, 3 de agosto de 1994,
Resolve:
Art . 1º - Alterar a Portaria PRE Nº 062/2017, de 29/08/2017, a qual 
instituiu aunidade de Inteligência Organizacional e Gestão Estratégica 
- IOGE para proceder com a substituição de seus membros conforme 
a seguir:
I - exclui o servidor Thiago Bernardo Borges, MASP 669 .749-4, e seu 
substituto o servidorRafael Marques Pessoa, MASP 752 .575-1;

ll - designa oservidor Fabiano de Souza valentim – MASP: 1066685-7 
para o cargo de coordenador, e a servidora Andréa Alves Souza – 
MASP: 1066636-0,quesubstituirá em suas ausências, impedimentos e 
sempre que necessário .
Art . 2º - Esta Portaria entraem vigor na data de sua publicação . Belo 
Horizonte, 5de fevereirode 2019 . Ass) Prof . Evaldo Ferreira vilela, 
PhD - Presidente da FAPEMIG .
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universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

PORTARIA Nº 033 – REITOR/2019

O Reitor da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes, Pro-
fessor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo estatuto e Regimento Geral da Autarquia,resolve:Art . 
1º Alterar a composição da Comissão Especial de Licitação/Credencia-
mento do Hospital universitário Clemente de Faria, que passa a vigorar 
com a seguinte composição:Maria Fernanda Mendes Martins - Masp 
1183493-4, que a presidirá;Izaura Ferreira Gusmão - Masp 1046475-
8;Karine Cardoso Da Motta - Masp 1061938-5;Zuíla Maria de Jesus 
Rametta - Masp 0874995-4 .Art . 2º Revogadas as disposições em con-
trário, especialmente as da Portaria nº 107 - Reitor 2016, esta portaria 
entra em vigor nesta data .Registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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ATO Nº 042 – DIRETORIA CCET – uNIMONTES/2019 - O Diretor 
do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMONTES, Professor GuILHERME BAR-
BOSA vILELA, e o Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Pro-
fessor RONALDO DIAS FERREIRA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 03 de agosto de 2016, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de agosto 
de 2016, DESIGNAM, nos termos do artigo 10, inciso II da Lei Esta-
dual n . 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto n . 
31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n . 15 .463, de 13 de janeiro 
de 2005, para o cargo de Professor de Educação Superior, os seguin-
tes servidores:
PROFESSOR DE EDuCAÇÃO SuPERIOR - NÍvEL Iv
PARA O PERÍODO DE 07/02/2019 A 21/02/2019
Masp 11094794 – Antônio Carlos Câmara Júnior; Hidráulica, Sistemas 
de Abastecimento de água, 18h/a; adm . 02 .
PROFESSOR DE EDuCAÇÃO SuPERIOR - NÍvEL vI
PARA O PERÍODO DE 07/02/2019 A 21/02/2019
Masp 14626659 – César vinícius Mendes Nery; Projetos de Estradas e 
Vias Urbanas, Gerenciamento de Projetos, Topografia Aplicada à Enge-
nharia Civil, 25h/a; adm . 01 .

ATO RETIFICATÓRIO Nº 001 – DIRETORIA CCET/2019 - O Diretor 
do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMONTES, Professor GuILHERME BAR-
BOSA vILELA, e o Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Pro-
fessor RONALDO DIAS FERREIRA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria 056-Reitor/2016, de 03 de agosto de 2016, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de agosto 
de 2016, RETIFICAM:
no ato nº 038 – DIRETORIA CCET - uNIMONTES/2019 de Designa-
ção de Professor de Educação Superior, publicado no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais em 05/02/2019, referente ao servidor:
Masp 13889530 - Thiago Bacchi vianna; onde se lê: PARA O PERÍ-
ODO DE 06/02/2019 A 21/02/2019; leia-se: PARA O PERÍODO DE 
06/02/2019 A 07/06/2019 . Onde se lê 30h/a; leia-se: 39h/a .
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PORTARIA Nº 034 – REITOR/2019

O Reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas,considerando:o principio 
da descentralização administrativa;as recomendações do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, constantes na Resolução Con-
junta n .º 001/2017;o relatório de auditoria da Controladoria-Geral do 
Estado,resolve:Art . 1º Delegar ao Pró-Reitor de Planejamento, Gestão 
e Finanças, Professor Aloysio Afonso Rocha vieira - Masp 1046737-1, 
e ao Diretor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Irineu Ribeiro 
Lopes – Masp 595014-2, competência para a coordenação das seguin-
tes atividades:a) Análise e diagnóstico, de imediato, dos processos de 
Adicional por Regime de Trabalho em Tempo Integral com Dedicação 
Exclusiva - D .E . considerando, inclusive, relatório de auditoria reali-
zado pela Controladoria-Geral do Estado;b) Análise e diagnóstico, de 
imediato, das concessões de extensão de carga horária e celebração de 
termos de designação docentes;c) Implantação do registro de ponto 
eletrônico para todos os servidores técnico-administrativos;d) Implan-
tação do registro de ponto eletrônico para as atividades didáticas dos 
docentes;e) Revisão, de imediato, de todos os processos de acúmu-
los de cargos;f) Executar as atividades relacionadas aos processos de 
dimensionamento, distribuição, remoção e adequação dos servidores e 
controle de vagas existentes nas diversas unidades .Art . 2º Determinar 
que em relação à alínea “b”, além da análise e diagnóstico, deverão ser 
adotadas, de imediato, todas as providências necessárias, em conjunto 
com o Diretor de Centro e Chefe de Departamento correspondente, às 
diretrizes administrativas vigentes .Art . 3º Determinar a todos os titula-
res de órgãos e unidades desta universidade que sejam oferecidos os 
meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento 
das atribuições .Art . 4º Revogadas as disposições em contrário, esta 
Portaria entra em vigor na data da sua publicação .Registre-se . Divul-
gue-se . Cumpra-se .
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

e integração do 
Norte e Nordeste 
de minas Gerais

instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de 
minas Gerais - iDENE

PORTARIA IDENE Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2018 .
Dispõe sobre a delegação de competência para prática de ordenação 
de despesas de ações orçamentárias, considerando a necessidade de 
agilizar os procedimentos administrativos, compatibilizar as funções e 
responsabilidades internas, ordenar as despesas, promover a execução 
orçamentária e financeira do exercício de 2019 do IDENE.
O DIRETOR GERAL DO INSTITuTO DE DESENvOLvIMENTO 
DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, no uso de suas atri-
buições que lhe conferem a Lei nº 14 .171, de 2002, a Lei nº 22 .257, de 
2016, e o inciso I, do art . 8º, do Decreto Estadual nº 47 .352, de 2018,
DETERMINA:
Art . 1º - Delegar poderes ao servidor Douglas Augusto Oliveira Cabido, 
MASP nº 752 .982-9 e CPF nº 122 .057 .326-41, a competência para auto-
rizar e ordenar as despesas em todas as fases, até o limite dos créditos 
autorizados, no âmbito da unidade Orçamentária 2421 – do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE .
Art . 2º - A delegação de competência contida nesta Portaria tem vali-
dade de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 1º do art . 42 da Lei 
nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 .
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário .
Art . 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2019 .
FERNANDO PASSALIO DE AvELAR

Diretor-Geral do IDENE
06 1191520 - 1

ATO N.º 297/2019 A Magnífica Reitora da Universidade do Estado de 
Minas Gerais exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, PATRICIA JOÃO HALLAK, MASP 
1110190-4, do cargo de provimento em comissão código DAI-23 
uM1100010, da universidade do Estado de Minas Gerais, a contar de 
31/1/2019 .

Prof .ª Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora

31 1189831 - 1
ATO N .º 457/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, 
ERIKA BARROSO DAUANNY, MASP n.° 12363172, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 024/2018, vaga 019, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 458/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, ANA AMÉ-
LIA DE PAULA LABORNE, MASP n.° 12804423, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
024/2019, vaga 040, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 459/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo 
Neves”, RENATO FRANCISCO DOS REIS, MASP n .° 12157426, 
classificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 010/2018, vaga 002, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 460/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, MARILZA 
DE OLIVEIRA SANTOS, MASP n.° 10343309, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
024/2019, vaga 057, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 461/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, MARILZA 
DE OLIVEIRA SANTOS, MASP n.° 10343309, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
024/2019, vaga 060, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 462/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Ibirité, MARI-
LANIA GOMES DE FREITAS, MASP n.° 09344615, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2018, vaga 001, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 463/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ALTAMIRA 
DE SOUZA QUEIROZ, MASP n.° 14194567, classificada no Edital 
do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2018, vaga 065, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 464/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, AMANDA 
APARECIDA BORGES, MASP n.° 14133813, classificada no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2018, vaga 029, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 465/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ERICK 
QUINTINO DOS SANTOS, MASP n.° 14424667, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2019, vaga 093, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 466/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, DARLAN 
EINSTEIN DO LIVRAMENTO, MASP n.° 13860457, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 022/2019, vaga 054, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/07/2019 .
ATO N .º 467/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, JOSÉ EDu-
ARDO ZAIA, MASP n.° 13984224, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 022/2018, vaga 
034, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no período de 
01/02/2019 à 31/12/2019 .

ATO N .º 468/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, KARINE DO 
CARMO RODRIGuES DE OLIvEIRA, MASP n .° 13861737, clas-
sificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 022/2018, vaga 102, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 469/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
LUANA MATOS SILVA ARAÚJO, MASP n.° 13861901, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 022/2018, vaga 031, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 470/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ALIS-
SON JÚNIOR DOS SANTOS, MASP n.° 13980958, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 022/2018, vaga 030, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 471/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, LuCIANA 
HELENA SILVA SATURNINO, MASP n.° 14631030, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 022/2018, vaga 019, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/07/2019 .
ATO N .º 472/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
MIRIAM RIBEIRO CAMPOS, MASP n.° 14619605, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 022/2018, vaga 014, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 473/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
vIvIAN FREITAS SILvA BRAGA SILvEIRA, MASP n .° 13863667, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 022/2019, vaga 043, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 474/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
VÂNIA DE OLIVEIRA BORGES, MASP n.° 13861232, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 022/2018, vaga 075, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 475/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, GIOvANI 
ANGELO SOARES PINTO, MASP n.° 13113568, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2018, vaga 066, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 476/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . 
alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, GIOvANI 
ANGELO SOARES PINTO, MASP n.° 13113568, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
022/2018, vaga 081, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 477/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, PRIS-
CILA FREITAS DAS NEvES GONÇALvES, MASP n .° 13793906, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 022/2018, vaga 016, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 01/02/2019 à 31/12/2019 .
ATO N .º 478/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível I, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, PRIS-
CILA FREITAS DAS NEvES GONÇALvES, MASP n .° 13793906, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 022/2019, vaga 021, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, no período de 01/02/2019 à 31/07/2019 .
ATO N .º 479/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, 
PEDRO MESSIAS DA SILVA, MASP n.° 13884473, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 


