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Monlevade, onde poderão ter seus estudos regularizados, com a conse-
quente expedição do certificado de conclusão e histórico escolar. Essa 
retomada de estudos implica no cumprimento do currículo ofertado 
pela escola que receber o aluno . As 248 horas cumpridas no Centro 
Educacional Santa Edwiges serão acrescidas daquelas horas necessá-
rias para cumprimento do currículo da escola recipiendária .
Conclusão
Pelo exposto, conclui-se que o Centro Educacional Santa Edwiges, de 
João Monlevade, expediu, equivocadamente, “diploma”, ao invés de 
certificado, e o fez com registro de carga horária insuficiente, aos 53 
(cinquenta e três) alunos abaixo nominados, no período de 2013 a 2015, 
que não ficam dispensados de complementar, pela via do aproveita-
mento de estudos, a carga horária necessária para conclusão do curso de 
Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho, 
em escola que ofereça o mesmo curso, para fazerem jus ao respetivo 
certificado de conclusão, já que os “diplomas” expedidos, devido ao 
problema levantado, são nulos .
Alexandra Graziela Mendes
Alexsandra Moreira da Silva
Aline Emanuelle Siqueira Quiuqui
Alisson Domingos Gonçalves
Amanda Cândida de Jesus Carvalho
Ana Laura Ângelo Passos
Ana Paula de Souza Silva
Artur Martins Leão
Beatriz de Fátima Soares
Carmem Helena Souza
Cristiane Mather Janua Coele dos Santos
Daniela Paiva Nunes
Delaine de Fátima Silva
Elenice Eva Bibiano
Elizete Celestina Mateus
Fabrícia Emanuelle Muniz
Fernanda rosa dos Santos
Gabriela Dorneles
Gabriela vasconcelos Martins Morais
Gissele Domingues Cruz
Gleiciane Dias Soares da Silva
Grasiela Aparecida Eleutério
Graziella Dias
Iara rosa de Paula
Isabela Cristina Chaves
Janaína Aparecida Araújo Arthuso
Janaína de Cássia Gonçalves
Jaqueline Aparecida dos Santos
Josiane Aparecida Gomes
Juliana rosália da Silva de Souza
Karen Monique Couto Gomes
Lea Aranda Pinto
Lilia Aparecida da Costa
Lorena Cristina Lacerda Prata
Luciene José Cordeiro
Maria Cecília Ângelo Amâncio
Marilza do Carmo Pires
Miriele Quaresma da Silva
Mônica Cristina do Couto
Natália Luzia de Moraes
Natália Anne de oliveira Silva
Nathália Starling de oliveira
Patrícia Braga Alves
Priscila Alves de Freitas
rafaela Moreira dos Santos
renata rocha dos Santos
rosilene Cristina Nunes
Samara Guerra rodrigues
Simone Aparecida de Sousa
Taimara Aparecida Guerra Basílio
Tâmara Gaby Elle vaulan Silva
Tânia Mara da Silva Leite
valéria Carvalho Fonseca
Cópia deste Parecer deve ser endereçada à SrE de Nova Era, cujos 
arquivos da extinta escola estão sob sua guarda, ficando, o Serviço de 
Inspeção Escolar, responsável em providenciar e acompanhar as medi-
das saneadoras, indicadas no “Mérito” deste Parecer, lavrando, em Ata, 
os procedimentos adotados para a regularização da vida escolar dos 
mencionados alunos, nas unidades de sua jurisdição .
A SRE deverá notificar os alunos acima nominados, da nulidade dos 
diplomas expedidos pelo Centro Educacional Santa Edwiges.
É o parecer .

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019 .
a) Maria das Graças de oliveira – relatora

Processo nº 30 .642
relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice

Parecer nº 826/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

Credenciamento da entidade Centro Educacional Canto dos Sonhos 
Ltda – ME, mantenedora da Escola Cantinho dos Sonhos, do muni-
cípio de Manhuaçu .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao credenciamento da 
entidade Centro Educacional Canto dos Sonhos Ltda . – ME, mantene-
dora da Escola Cantinho dos Sonhos, no município de Manhuaçu, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 37 .475
relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice

Parecer nº 827/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
ministrado pela Escola Municipal Nilza Aparecida Gurgel Pinho, do 
município de Fervedouro .
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste favora-
velmente à renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental 
(anos iniciais) ministrado pela Escola Municipal Nilza Aparecida Gur-
gel Pinho, no município de Fervedouro, pelo período de 19 .01 .2019 
a 30 .11 .2019 .
Antes de esgotado o referido prazo, a Prefeitura Municipal de Ferve-
douro deverá protocolar, diretamente neste Conselho, novo pedido de 
renovação do reconhecimento do Curso, cujo processo fica aqui sob a 
guarda deste órgão, até emissão do parecer conclusivo .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 40 .969
relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice

Parecer nº 828/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade CEv – Centro Educacional vitória 
EIrELI – EPP, mantenedora do CCv – Colégio Cristão vitória, situado 
no município de Contagem .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade CEv – Centro Educacional vitória EIrELI – EPP, mante-
nedora do CCv – Colégio Cristão vitória, no município de Contagem, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 37 .528
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 831/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da Escola Técnica de Divinópolis Ltda – EPP, enti-
dade mantenedora da Escola Técnica de Divinópolis, no município de 
Divinópolis .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da Escola Técnica de Divinópolis Ltda – EPP, entidade mantenedora 
da Escola Técnica de Divinópolis, no município de Divinópolis, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 40 .484
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 833/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Casa Luz da Colina, mantenedora da 
Escola Parque Tibetano, situada no município de Carmo da Cachoeira .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade Casa Luz da Colina, mantenedora da Escola Parque Tibe-
tano, ambas situadas no município de Carmo da Cachoeira, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos .
Entre 120 e 60 dias antes de expirado esse prazo, a entidade mantene-
dora deverá apresentar novo pedido de recredenciamento, junto à SrE 
de varginha .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 33 .395
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 849/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

renovação de reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
ministrado pela Escola Municipal Antônio Gonçalves Penido, do muni-
cípio de Mário Campos .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do 
reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Municipal Antônio Gonçalves Penido, instalada na rua 
das Azaléas, nº 32, Jardim Primavera, no município de Mário Campos, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo n° 37 .572
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 853/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Associação Civil das Servas de Maria 
do Brasil, mantenedora da Escola Servita regina Pacis, no município 
de Carangola .
Conclusão
Cumpridas as exigências legais, sou por que este Conselho responda 
afirmativamente ao recredenciamento da entidade Associação Civil 
das Servas de Maria do Brasil, mantenedora da Escola Servita regina 
Pacis, de Carangola, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Médio, para manifestação .
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora
Pronunciamento da Câmara do Ensino Médio
A Câmara do Ensino Médio acompanha o parecer da Câmara do Ensino 
Fundamental .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Processo nº 30 .033
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 854/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Núcleo Educacional ABC Encantado 
Ltda – ME, mantenedora do Instituto Piaget, sediado no município de 
Lima Duarte .
Conclusão
Pelo exposto, sou por que este Conselho responda afirmativamente ao 
recredenciamento da entidade Núcleo Educacional ABC Encantado 
Ltda . – ME, mantenedora do Instituto Piaget, no município de Lima 
Duarte, pelo prazo de 03 (três) anos, de acordo com o artigo 8º da Por-
taria CEE nº 21, de 22 .8 .2018 .
À Câmara do Ensino Médio, para manifestação .
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora
Pronunciamento da Câmara do Ensino Médio
A Câmara do Ensino Médio acompanha o parecer da Câmara do Ensino 
Fundamental .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria das Graças de oliveira – relatora

Processo nº 34 .009
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira

Parecer nº 855/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Associação Escola Família Agrícola de 
Cruzília – AEFAC, mantenedora da Escola Família Agrícola de Cruzí-
lia, situada na zona rural do município de Cruzília .
Conclusão
Cumpridas as exigências legais, sou por que este Conselho responda 
afirmativamente ao recredenciamento da entidade Associação Escola 
Família Agrícola de Cruzília – AEFAC, mantenedora da Escola Família 
Agrícola de Cruzília, situada na zona rural do município de Cruzília, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 34 .514
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 863/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Centro Educacional Souza Alves Ltda . e 
renovação de reconhecimento do Ensino Médio ministrado pela Escola 
Souza Alves – ESA, situada no município de Prata .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade Centro Educacional Souza Alves Ltda . e se manifeste favo-
ravelmente à renovação de reconhecimento do Ensino Médio minis-
trado pela Escola Souza Alves – ESA, instalados na rua Tenente reis, 
nº 360, Bairro Edna, no município de Prata, ambos pelo prazo de 05 
(cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 23 190
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 865/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da entidade Cooperativa de Ensino de Alpinópolis 
Ltda – CEAL, mantenedora do Instituto Educacional Padre ubirajara 
Cabral, sediado em Alpinópolis .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade Cooperativa de Ensino Alpinópolis Ltda – CEAL, man-
tenedora do Instituto Educacional Padre ubirajara Cabral, que minis-
tra o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, instalado na rua Jacinto 
ribeiro, 410, Bairro São Benedito, em Alpinópolis, pelo prazo de 05 
(cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer de Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 33 .916
relatora: Maria das Graças de oliveira

Parecer nº 866/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

Alteração societária e recredenciamento da entidade Sociedade Edu-
cacional Equipe de Juiz de Fora Ltda – EPP e renovação de reconhe-
cimento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio ministrados pelo 
Colégio Equipe de Juiz de Fora, situado no município de Juiz de Fora .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho tome conhecimento da alteração societária da 
entidade Sociedade Educacional Equipe de Juiz de Fora Ltda – EPP 
e responda afirmativamente a seu recredenciamento, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, como mantenedora do Ensino Médio e da Educação 
Infantil oferecidos pelo Colégio Equipe de Juiz de Fora, instalado na 
rua São Mateus, nº 331, Bairro São Mateus, no município de Juiz de 
Fora, e se manifeste favoravelmente à renovação de reconhecimento 
do Ensino Médio ministrado pela referida escola, ambos pelo prazo de 
05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação de sua 
competência.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019 .
a) Maria da Graças de oliveira – relatora

Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental manifesta-se favoravelmente à reno-
vação do reconhecimento Ensino Fundamental ministrado pelo Colégio 
Equipe de Juiz de Fora, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo nº 25 .790
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 868/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

Alteração societária e recredenciamento da entidade Centro Educacio-
nal Divinópolis Ltda . – EPP, mantenedora do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio ofertados pelo Centro Educacional Divinópolis, sediado 
no município de igual nome .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho tome conhecimento da alteração societária e 
responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade Centro 

Educacional Divinópolis Ltda . – EPP, mantenedora do Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio em funcionamento no Centro Educacional 
Divinópolis, de Divinópolis, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

Processo n° 36 .670
relator: Ângelo Filomeno Palhares Leite

Parecer nº 871/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

Mudança da entidade mantenedora do Centro Educacional roberto 
Porto – unidade III, do Centro Educacional roberto Porto – unidade 
vII e do Instituto Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade – IBIS, de 
Itabira, e credenciamento da nova mantenedora .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho tome conhecimento da mudança de entidade 
mantenedora do Centro Educacional roberto Porto – unidade III, do 
Centro Educacional roberto Porto – unidade vII e do Instituto Bra-
sileiro de Inovação e Sustentabilidade – IBIS, no município de Itabira, 
passando do Centro Educacional roberto Porto Ltda . – EPP para o 
CERP – Centro de Educação Ltda. – EPP, e responda afirmativamente 
ao credenciamento da nova entidade mantenedora, prazo de 05 (cinco) 
anos .

Belo Horizonte, 28 de agosto de2019 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator

Processo nº 36 .715
relator: Ângelo Filomeno Palhares Leite

Parecer nº 873/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

Mudança de entidade mantenedora da FAMATrI – Cursos Técnicos 
Profissionalizantes, de Uberlândia.
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho tome conhecimento da mudança de entidade 
mantenedora da FAMATRI – Cursos Técnicos Profissionalizantes, de 
uberlândia, passando da uber Empreendimentos Culturais Ltda – ME 
para o Instituto de Educação Profissional do Triângulo Ltda – ME, com 
sede na Avenida Fernando vilela, 839, Bairro Martins, em uberlândia .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator

Processo nº 32 .388
relatora: Maria das Graças de oliveira

Parecer nº 874/2019
Aprovado em 29 .8 .2019

recredenciamento da Supere Treinamento e Desenvolvimento Ltda – 
ME, entidade mantenedora da Escola Supere de Gestão e Marketing, no 
município de uberlândia .
Conclusão
Considerando a instrução do processo com base na resolução CEE nº 
449/02 e o parecer favorável dos inspetores escolares da SrE de uber-
lândia, sou por que este Conselho responda afirmativamente ao recre-
denciamento da entidade Supere Treinamento e Desenvolvimento Ltda 
– ME, mantenedora da Escola Supere de Gestão e Marketing, de Uber-
lândia, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019 .
a) Maria das Graças de oliveira – relatora
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universidade do Estado de minas gerais - uEmg
reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PorTArIA/uEMG Nº 106, DE 19 DE SETEMBro DE 2019
Concede progressão 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 nos art . 20 da 
Lei nº . 15 .463, de 13 de janeiro de 2005,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida progressão na carreira a 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, lotados na Universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar das datas constantes do Anexo 
Único a esta Portaria .
Art .2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

universidade do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, aos 19 de setembro de 2019 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora
ANExo ÚNICo

(A que se refere o art . 1º da PorTArIA/uEMG Nº 106, DE 19 DE SETEMBro DE 2019)

SErvIDor MASP CArrEIrA Situação Anterior Situação Nova VigênciaNível Grau Nível Grau
roSANE MEIrELES NEvES 1174966-0 TuNIv Iv A Iv B 09/02/2018
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ATo N .º 1950/2019 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 Frutal, LUCIANA 
LEME SouZA E SILvA, classificado no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado para Designação Temporária nº 031/2019, vaga 001,  com 
a carga horária de 20  (vinte) horas aulas semanais, no período compre-
endido entre 19/09/2019 a 31/12/2019 .
ATo N .º 1951/2019 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 Escola de Música, THELMA CrISTINA NAS-
CIMENTO DE SOUSA LANDER, MASP n.° 13008024, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 020/2019, vaga 01, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 20/09/2019 à 31/12/2019 .
ATo N .º 1952/2019 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 I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Passos, 
VICENTE DE PAULO CAMPEIZ, MASP n.° 08658346, classificado 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 019/2018, vaga 08, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 19/09/2019 à 31/12/2019
ATo N .º 1953/2019 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 João Monlevade, WIL-
SON GERALDO BATISTA, MASP n.° 13589692, classificado no Edi-
tal do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 
030/2018, vaga 10, com a carga horária de 20 horas aula semanais, no 
período de 17/09/2019 à 31/12/2019 .

ATo N .º 1954/2019 CoNCEDE LICENÇA PATErNIDADE, nos ter-
mos do Inciso xIx do art . 7º, c/c o § 3º do art . 39 da Cr/1988 e § 1º 
do art . 10 do ADCT da Cr/1988, por cinco dias, ao servidor BruNo 
MARTINS MOREIRA, Masp n.º 1381474-4, da Unidade Acadêmica 
de Divinópolis, a partir de 07/09/2019 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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ATo N .º 1949/2019 rEGISTrA, nos termos do artigo 20, caput e 
inciso II da Lei Delegada nº 175 de 26 de janeiro de 2007, a opção pela 
remuneração de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 50% 
(cinquenta por cento) do valor atribuído ao vencimento do cargo em 
comissão DAI 26 uM1100033 que ocupa, da servidora JoÃo PAuLo 
CHAvES MoSCArDINI, Masp nº 1120178-7, da reitoria, a contar 
de 20/09/2019 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

PorTArIA Nº 158 – rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes, Pro-
fessor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei n . 869 de 05 de julho de 1952 e pelo Estatuto e regi-
mento Geral da Autarquia, considerando: o conteúdo do Memorando .
CGE/uSCI_uNIMoNTES .nº 13/2019, bem como Memorando .uNI-
MoNTES/GAB .nº 348/2019, bem como documentos que os acompa-
nham, resolve: Art . 1º Determinar a instauração de Sindicância Admi-
nistrativa Investigatória, para apuração de possíveis irregularidades 
ocorridas no âmbito do Campus de unaí . Art . 2º Para cumprimento ao 
disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos 
servidores, Herbert Alcântara Ferreira - MASP 1111583-9, Professor de 
Educação Superior, que a presidirá, e Sânzio de Castro Lopes - MASP 
1046806-4, secretário, todos servidores integrantes do Quadro da uni-
montes . Art . 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão Sin-
dicante terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos 
fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais pro-
vas que julgar pertinentes . Art . 4º A Comissão ora constituída, terá o 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, para concluir a apuração 
dos fatos, dando ciência a Administração Superior. Registre-se. Publi-
que-se . Cumpra-se .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201909202026170122.


