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SrE de varginha
Diretor: Thiago de oliveira Sias

ANuLAÇÃo – ATo Nº 01/20
ANuLA NA PuBLICAÇÃo Do “MG” 06/02/2020, página 14, coluna 
01, a PorTArIA GAB Nº 01/2020, por incorreção na publicação .

Thiago de oliveira Sias
Diretor SrE varginha
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SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

PorTArIA Nº 01/2020 DE 05 DE FEvErEIro DE 2020 .
Institui Comissão de Conciliação para atuar na busca de soluções não 
contenciosas para os casos de assédio moral, no âmbito da Superinten-
dência regional de Ensino – Metropolitana C .
A SuPErINTENDENTE DA SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL 
DE ENSINo – METroPoLITANA C, tendo em vista o disposto na 
Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, no Decreto 47 .528, 
de 12 de novembro de 2018, na resolução Conjunta oGE/SEPLAG/
CGE nº 1, de 5 de dezembro de 2018 e na resolução SEE nº 4 .224, de 
23 de dezembro de 2019, no uso da atribuição que lhe confere o § 1º, do 
Art . 3º da resolução SEE nº 4 .224/2019,
Determina a instituição de Comissão de Conciliação para atuar na 
busca de soluções não contenciosas para os casos de assédio moral, no 
âmbito da Superintendência regional de Ensino – Metropolitana C e 
das Escolas que estão sob a sua circunscrição;
Designa os seguintes servidores, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão de Conciliação:
Membro Titular: Leandra Duarte ottoni Torquetti, MaSP: 621 .388-8;
Membro Titular: Juliana Cecília Santos de Souza, MaSP: 1 .399 .793-7;
III- Membro Suplente: Nelson de rezende Junior, MaSP 1 .005 .328 
– 8 .
o mandato dos membros de Comissão de Conciliação terá vigência de 
2 (dois) anos, prorrogáveis por igual período;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira

ProCESSo Nº 41 .758
relatora: Maria do Carmo Menicucci de oliveira
*Parecer nº 915/2019
Aprovado em 24 .9 .2019

reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado pelo Centro Edu-
cativo Nova vida, de Camanducaia .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento 
do Ensino Fundamental ministrado pelo Centro Educativo Nova vida, 
no município de Camanducaia, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora
*Fica retificada a publicação do MG de 17.10.2019.

ProCESSo Nº 42 .316
relatora: Maria das Graças de oliveira
Parecer nº 55/2020
Aprovado em 30 .01 .2020

Autorização de funcionamento da Educação de Jovens e Adultos – 
Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, na modalidade EAD 
– Educação a Distância, a ser ministrada pelo Colégio Metrópole, situ-
ado no município de Belo Horizonte .
Conclusão
Após examinar o pedido de autorização de funcionamento da EJA – 
Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, na modalidade EaD, 
a ser ministrada pelo Colégio Metrópole, situado em Belo Horizonte, 
constata-se que:
1) o processo foi encaminhado, a este Conselho, fora do prazo previsto 
e, ainda, eivado de equívocos no que se refere aos instrumentos legais;
2) a unidade em questão encontra-se instalada, de forma precária, em 
um Shopping Center, em contraposição ao disposto na resolução CEE 
nº 449/2002 – art . 14, incisos I a vII;
3) não existe um planejamento pedagógico focado na modalidade EaD 
e, também, de instalações físicas e infraestrutura tecnológica de suporte 
e atendimento, tanto aos docentes, quanto aos discentes;
4) não houve uma leitura criteriosa e necessária dos Pareceres CEE 
nºs 1132/1997 e 1 .158/1998, resolução CEE nº 449/2002 e resolução 
CEE nº 465/2019 .
Face ao exposto, sou por que este Conselho negue provimento ao 
pedido de autorização de funcionamento da EJA – Ensino Médio, na 
modalidade EaD, no Colégio Metrópole, de Belo Horizonte .
Caso ainda seja de interesse da entidade mantenedora oferecer o 
curso, em época oportuna, deverá instruir novo processo de autoriza-
ção de funcionamento, nos moldes do preconizado na resolução CEE 
nº 449/2002, em consonância com a resolução CEE nº 465/2019, de 
19 .7 .2019 .
Que se dê conhecimento do presente indeferimento à SEE/DIvAE, à 
SrE Metropolitana B e à entidade mantenedora .
À consideração da Câmara do Ensino Fundamental .
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2020 .
a) Maria das Graças de oliveira – relatora
Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o Parecer da Câmara do 
Ensino Médio, manifestando-se contrariamente à autorização de fun-
cionamento da Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental 
(anos finais) no Colégio Metrópole, de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 42 .032
relatora: Girlaine Figueiró oliveira
Parecer nº 82/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

Autorização de funcionamento dos cursos Técnico em Segurança 
do Trabalho e Técnico em Estética a serem ministrados pelo Centro 
Mineiro Técnico Profissional de Campo Belo, no município de Campo 
Belo, mantido pelo Centro Mineiro de Ensino Superior – CEMES . 
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento dos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Téc-
nico em Estética a serem ministrados, de forma concomitante e sub-
sequente ao Ensino Médio, pelo Centro Mineiro Técnico Profissional 
de Campo Belo, no município de Campo Belo, pelo prazo de 02 (dois) 
anos .
Ficam aprovados os respectivos Planos de Curso .
o reconhecimento dos cursos deve ser requerido, pelo representante 
da entidade mantenedora, ao Titular da Pasta da Educação, entre 120 e 
60 dias antes do término da validade da autorização de funcionamento .
É o parecer .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 30 .286
relatora: Girlaine Figueiró oliveira
Parecer nº 84/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

Autorização de funcionamento do Ensino Médio a se instalar no Centro 
Educacional Eduque, de Tiros .
Conclusão
Considerando a adequação do processo, sou por que este Conselho se 
manifeste favoravelmente à autorização de funcionamento do Ensino 

Médio a se instalar no Centro Educacional Eduque, localizado na rua 
Juscelino Kubitschek, 625, Fundos, no Centro do município de Tiros, 
pelo prazo de 03 (três) anos .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 42 .381
relatora: Girlaine Figueiró oliveira
Parecer nº 86/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

recredenciamento da entidade – Instituto de Educação Global e autori-
zação de funcionamento do Colégio Nacional – unidade v com Ensino 
Médio, no município de uberlândia .
Conclusão
Considerando que os processos atendem à legislação vigente, sou por 
que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da 
entidade Instituto de Educação Global, situada na Avenida rondon 
Pacheco, nº 350, Bairro Patrimônio, em uberlândia, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, e se manifeste favoravelmente à autorização de funciona-
mento do Colégio Nacional – unidade v com Ensino Médio, na rua 
Abrão Calil, nº 120, Bairro vigilato Pereira, uberlândia, pelo prazo de 
03 (três) anos .
Entre 120 e 60 dias antes de esgotados esses prazos, a instituição deverá 
providenciar os pedidos de recredenciamento da mantenedora e de 
reconhecimento do Ensino Médio .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 42 .402
relatora: Girlaine Figueiró oliveira
Parecer nº 89/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

Autorização de funcionamento do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio a serem ministrados pelo Centro de Formação Profissional de 
Além Paraíba, no município de Além Paraíba, mantido pela Sociedade 
Além Paraibana de Educação – SAPE .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento do Ensino Médio a ser ministrado pelo Centro de For-
mação Profissional de Além Paraíba, no município de Além Paraíba, 
pelo prazo de 03 (três) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para pronunciamento de sua 
competência .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora
Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental manifesta-se favoravelmente à auto-
rização de funcionamento do Ensino Fundamental a ser ministrado pelo 
Centro de Formação Profissional de Além Paraíba, em Além Paraíba, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

ProCESSo Nº 42 .403
relatora: Girlaine Figueiró oliveira
Parecer nº 93/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

Equivalência à conclusão do Ensino Médio brasileiro dos estudos reali-
zados por Nuñez Agurto Enzo Fabrizio, na república do Peru .
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste favoravel-
mente à equivalência à conclusão do Ensino Médio brasileiro dos estu-
dos realizados por Nuñez Agurto Enzo Fabrizio, na república do Peru, 
para fins de prosseguimento de estudos.
o número deste parecer e sua data de publicação devem constar da 
documentação escolar do interessado .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 42 .398
relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice
Parecer nº 95/2020
Aprovado em 05 .02 .2020

Credenciamento da entidade Estação da Alegria – Educação Ltda – 
ME e autorização de funcionamento do Instituto Educacional Futuros 
Brilhantes com o Ensino Fundamental (anos iniciais), no município de 
Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando que os processos se encontram devidamente instruídos, 
sou por que este Conselho responda afirmativamente ao credencia-
mento da entidade Estação da Alegria – Educação Ltda – ME e se mani-
feste favoravelmente à autorização de funcionamento do Instituto Edu-
cacional Futuros Brilhantes com o Ensino Fundamental (anos iniciais), 
no município de Belo Horizonte, ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

 PorTArIA/uEMG Nº 009, DE 04 DE FEvErEIro DE 2020
 Reconduz a Comissão do Processo Administrativo Simplificado ins-
taurado pela Portaria/uEMG nº 151, de 16 de dezembro de 2019 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto 
nº 45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 
25 de novembro de 2013, com base no art . 219 da Lei Estadual nº 869, 
de 05 de julho de 1952, tendo em vista os motivos apresentados pela 
Sra . Presidente,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica reconduzida a Comissão do Processo Administrativo Sim-
plificado, instaurado pela Portaria/UEMG Nº 151, de 16 de dezembro 
2019, devendo concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da data de publicação da presente Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, aos 04 de fevereiro de 2020 .

 Lavínia rosa rodrigues
 reitor
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PorTArIA/uEMG Nº 010, DE 07 DE FEvErEIro DE 2020
Designa pregoeiros e Equipe de Apoio para atuarem em licitações no 
âmbito da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das atribuições que lhe confere o art . 30, incisos I e III, do Decreto 
Estadual nº 46 .352, de 25 de novembro de 2013, e nos termos do art . 
7º, inciso I, da Lei Estadual nº 14 .167, de 10 de janeiro de 2002, e do 
art . 8º, inciso I, alínea ‘b’, do Decreto Estadual nº 44 .786, de 18 de 
abril de 2008,
rESoLvE:
Art . 1º Ficam designados para o exercício da função de pregoeiro, para 
a licitação na modalidade pregão eletrônico e presencial, no âmbito da 
uEMG, os seguintes servidores:
I - Alison Felipe Prado Silva, Masp 1398343-2;
II - Fabiana Aparecida Ferreira Dias, Masp 1310760-2;
III - João Eric Mendes Lopes, Masp 1397376-3;
Iv - Laila Feldman Gomes Meireles, Masp 1455125-3;
v - Luiz Antônio Precioso Gomes, Masp 1338620-6
vI - Nathalia Cristine Prado Pedersoli, Masp 1415349-8;
vII - Pablo Henrique Gomes de oliveira, Masp 1397407-6;
vIII - renato Almeida Lima , Masp 1454760-8 .
§1º o servidor pregoeiro, quando não estiver desempenhando esta fun-
ção, poderá atuar na equipe de apoio, nos termos do parágrafo único do 
art . 7º da Lei Estadual nº . 14 .167, de 10 de janeiro de 2002 .

§2º o edital indicará o pregoeiro e seu substituto, em caso de impedi-
mento, e a equipe de apoio para o certame, que será composta por, no 
mínimo, três integrantes, incluindo o pregoeiro .
Art . 2º . Fica assegurado ao pregoeiro, no exercício de suas atribuições, 
a faculdade de:
I - Convocar servidores da uEMG para assessoramento técnico e ofe-
recimento de informações para subsidiar a regular tramitação do pro-
cesso licitatório;
II - Substituir membro designado para compor a equipe de apoio, em 
caso de eventual impedimento .
Art . 3º Fica revogada a Portaria/uEMG n° 06, de 01 de fevereiro de 
2019 .
Art . 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, aos 07 de fevereiro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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ATo N .º 344/2020 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 Carangola, MoNA-
LESSA FáBIA PErEIrA, com a carga horária de 40 horas aulas sema-
nais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 345/2020 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 Carangola, 
LUCIA PORTILHO MATTOS , MASP n.° 13715149, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 31, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 346/2020 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 Ibirité, FLA-
vIA CHrISTIANE Do NASCIMENTo rEGIS, MASP n .° 10998755, 
classificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designa-
ção Temporária, nº 01/2020, vaga 02, com a carga horária de 20 horas 
aula semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 352/2020 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 Carangola, 
ADrIANA ALICE GoMES DE BArroS, MASP n .° 14668727, clas-
sificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 01/2020, vaga 09, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 353/2020 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 Carangola, 
ADrIANA ALICE GoMES DE BArroS, MASP n .° 14668727, clas-
sificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 01/2020, vaga 17, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar da data de publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 354/2020 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 Ituiutaba, 
CoNrADo HENrIQuE NASCIMENTo ALvES PErEIrA, MASP 
n.° 12911012, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para designação Temporária, nº 01/2020, vaga 01, com a carga 
horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação até 
31/12/2020 .
ATo N .º 355/2020 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 Ituiutaba, 
CoNrADo HENrIQuE NASCIMENTo ALvES PErEIrA, MASP 
n.° 12911012, classificado no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para designação Temporária, nº 01/2020, vaga 02, com a carga 
horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publicação até 
31/12/2020 .
ATo N .º 356/2020 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 Divinópolis, 
ROSANA RIOS CORGOSINHO, MASP n.° 03647583, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 159, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 358/2020 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, FáBIo 
PACHECO, MASP n.° 14429393, classificado no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 01/2020, vaga 
216, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 359/2020 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 Divinópo-
lis, TATIANE KELLY PINTo DE CArvALHo, MASP n .° 12024337, 
com a carga horária de 40 horas aula semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 360/2020 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 Campanha, JoSIANE 
DE PAuLA NuNES, MASP n .° 12578852, com a carga horária de 40 
horas aula semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 361/2020 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 Ituiutaba, JANICY 
DoMINGuES DE oLIvEIrA GArCIA, MASP n .° 03892171, clas-
sificada no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação 
Temporária, nº 01/2020, vaga 15, com a carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 362/2020 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 vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópo-
lis, JoSÉ MárCIo SILvA BArBoSA, MASP n .° 12380861, com a 
carga horária de 40 horas aula semanais, a contar da data de publicação 
até 31/12/2020 .
ATo N .º 363/2020 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, voLNEIDA 
COSTA, MASP n.° 09394263, classificada no Edital do Processo Sele-
tivo Simplificado para designação Temporária, nº 01/2020, vaga 155, 
com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da 
publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 364/2020 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 Carangola, JAIro 
BArDuNI FILHo, MASP n .° 14426969, com a carga horária de 40 
horas aula semanais, a contar da data de publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 365/2020 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, JuLIA MArIA 
AJEJE OLIVEIRA, MASP n.° 04551248, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 01/2020, 
vaga 161, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da 
data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 366/2020 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, JuLIA MArIA 
AJEJE OLIVEIRA, MASP n.° 04551248, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para designação Temporária, nº 01/2020, 
vaga 225, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da 
data de publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 367/2020 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 Carangola, vICTor 
MARTINS LOPES DE ARAÚJO, MASP n.° 13582010, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 11, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 368/2020 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 Carangola, vICTor 
MARTINS LOPES DE ARAÚJO, MASP n.° 13582010, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 16, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data de publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 369/2020 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 Ibirité, LEILA JANE 
BRUM LAGE SENA GUIMARÃES, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 01/2020, 
vaga 15, com a carga horária de 20 horas aulas semanais, a contar da 
data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 370/2020 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 Ibirité, LEILA JANE 
BRUM LAGE SENA GUIMARÃES, classificada no Edital do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Designação Temporária nº 01/2020, 
vaga 16, com a carga horária de 20 horas aulas semanais, a contar da 
data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 371/2020 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 vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Carangola, 
CHrISTIANE MIrANDA BuTHErS DE ALMEIDA, com a carga 
horária de 40 horas aulas semanais, a contar da data da publicação até 
31/12/2020 .
ATo N .º 372/2020 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 Ituiutaba, 
MILTON MIRANDA NETO , MASP n.° 14422828, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 16, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 373/2020 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 Ituiutaba, 
MILTON MIRANDA NETO , MASP n.° 14422828, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 24, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 374/2020 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 Carangola, SÍLvIA 
rEGINA CoSTA DIAS, com a carga horária de 40 horas aulas sema-
nais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 375/2020 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, MArILENE 
ELVIRA DE FARIA OLIVEIRA, MASP n.° 14312250, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 44, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 376/2020 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 Campanha, Már-
CIo EurÉLIo rIoS DE CArvALHo, MASP n .° 14409908, com a 
carga horária de 40 horas aula semanais, a contar da data da publicação 
até 31/12/2020 .
ATo N .º 377/2020 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 Campanha, DANIEL 
DE FIGuEIrEDo, com a carga horária de 40 horas aulas semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 378/2020 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 Carangola, GLAu-
BEr MIrANDA FLorINDo, com a carga horária de 40 horas aulas 
semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 379/2020 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 Carangola, 
POLLYLIAN ASSIS MADEIRA, MASP n.° 13586417, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 33, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 380/2020 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 Carangola, 
POLLYLIAN ASSIS MADEIRA, MASP n.° 13586417, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 35, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 381/2020 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 vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Divinópolis, 
ADrIANA GoNÇALvES DA SILvA, com a carga horária de 40 horas 
aulas semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .
ATo N .º 382/2020 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 vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Carangola, 
RONAN LEANDRO ZAMPIER , MASP n.° 14727622, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 01/2020, vaga 36, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a 
contar da data de publicação até 31/12/2020 .
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