
 20 – quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023 diário do executivo Minas Gerais 

SrE de ubá
 rEMANEJAMENTo - ATo Nº 06/2023
rEMANEJA, nos termos do art . 19 da Lei nº . 9381, de 18/12/1986, em conformidade com a resolução SEE nº 4 .584, de 22/06/2021, devendo entrar em exercício no dia 06/02/2023 o servidor:

Município de origem MaSP Ad Nome Cargo de nomeação Escola de origem Código Escola de destino Código Município de destino Data de exercício
Guiricema 1 .319 .827-0 01 Tiago Lopes de Melo EEB2E EE . Prefeito Antônio Arruda 181188 EE . Galdino Leocádio 181234 Guiricema 06/02/2023

07 1746788 - 1 

ABoNo DE PErMANÊNCIA – ATo Nº 03/2023
CoNCEDE ABoNo DE PErMANÊNCIA, nos termos do § 20 do art . 
36, da CE/89, aos servidores: Brás Pires – E .E . São Luís – 180793, 
MaSP 867 .012-7 .02, Marli Imaculada de Carvalho ribeiro, na função 
de diretor DvI, a partir de 24 .01 .23, data do protocolo do requerimento, 
nos termos do artigo 147 do ADCT, acrescentando pela EC 104/20 – 
Especial de Professor .

07 1746789 - 1

 AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo – ATo Nº 03/2023
rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito 
dias consecutivos, aos servidores: Divinésia – E .E . Prof . Biolkino de 
Andrade – 180807, MaSP 862 .360-5 .03, Celi Aparecida Moreira Dias, 
PEBIB, a partir de 17 .09 .22 .

 AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA – ATo Nº 
01/2023
rEGISTrA AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA 
voLuNTárIA, nos termos do § 24 do art . 36 da CE/1989, e artigo 
9° da LCE 64/2002, com redação dada pela LCE 156/2020, dos 
servidores: Piraúba - E . E . Prof .ª Francisca Pereira rodrigues - 181382, 
MASP 346 .664-6 .02, valéria Salgado Pires Lamas, a partir de 08 .02 .23, 
referente ao cargo PEBIIIP, à vista de requerimento de aposentadoria 
pelo artigo 144 do ADCT da CE/89, incluído pela EC 104/20 c/c artigo 
3° da EC 47/2005 – voluntária, Integral – Direito adquirido, com 
direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 
h/a; visconde do rio Branco - C .E .M . Prof . Theodolindo José Soares 
– 182311, MaSP 389 .843-4 .01, Miriam Andrade Melo dos Santos, a 
partir de 08 .02 .23, referente ao cargo ATBIIIM, à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo art . 146, § 6°, inciso I, § 7°, inciso I e § 10°, 
acrescido pela EC n° 104/20, com direito à remuneração integral .

 AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA – ATo Nº 
02/2023
DETErMINA o AFASTAMENTo PrELIMINAr À 
APoSENTADorIA Por INCAPACIDADE PErMANENTE nos 
termos do art . 36, § 1°, inciso II, da CE/89, e LC 104/20, c/c art . 7°, I, 
II, III, art . 8°, III LC 64/02, LC 156/20, c/c art . 1°, § 4° da LC 138/16 e 
art . 2°, §4° do Dec . 47 .000/16, da servidora: Tocantins – E .E . Dr . João 
Pinto – 181854, MASP 945 .065-1 .01, Eloisa Helena Brum Gomes, a 
partir de 06 .10 .22, referente ao cargo ASBIE, com direito à média das 
remunerações de contribuição, proporcional a 8384 dias de exercício; 
SrE/ ubá – MaSP 619 .816-2 .01, Liliam Moreira Silva Dutra Machado, 
a partir de 20 .10 .22, referente ao cargo PEBIA, com direito à média das 
remunerações de contribuição, proporcional a 8015 dias de exercício .

 ANuLAÇÃo – ATo Nº 03/2023
 ANULA o ato retificação de Férias-Prêmio/Concessão, referente ao 
servidor: Coimbra – E .E . Emílio Jardim – 128635, MaSP 367 .789-
5 .02, Luiz Henrique Frederico de Araújo, PEBIIIB, referente ao 3° 
quinquênio, ato nº 15/2011, publicado em 05 .11 .2011, por motivo de 
incorreção na vigência .

 ANuLAÇÃo – ATo Nº 04/2023
 ANULA o ato retificação de Concessão de Quinquênio, referente ao 
servidor: Coimbra – E .E . Emílio Jardim – 128635, MaSP 367 .789- 
5 .02, Luiz Henrique Frederico de Araújo, PEBIIIB, referente ao 3° 
quinquênio, ato nº 37/2011, publicado em 05 .11 .2011, por motivo de 
incorreção na vigência .

 FÉrIAS-PrÊMIo/AFASTAMENTo – ATo Nº 06/2023
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8 .656, 
de 02/07/2012, aos servidores: Guiricema - E .E . Pref . Antônio Arruda 
- 181188, MASP 974 .715-5 .01, Eliane Aparecida Toledo Bernardo, 
PEBIIIJ, por 02 meses, referentes ao 3° quinquênio de exercício, a 
partir de 23 .02 .23; Tocantins – E .E . Prof . João Loyola – 181757, MaSP 
449 .876-2 .05, Maria Célia Braga Apolinário, por 1 mês, referente ao 3° 
quinquênio de exercício a partir de 01 .03 .23 .

 FÉrIAS-PrÊMIo/CoNCESSÃo – ATo Nº 07/2023
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, aos servidores:Ervália, em adjunção à Prefeitura 
Municipal de Ervália, MaSP 982 .243-8 .02, Silvia Maria de Castro 
Sant’Anna, PEBIC, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 
03 .02 .23; São Geraldo - E . E . álvaro Giesta - 181536, MASP 875 .963-
1 .01, Denise Cristine Silveira Teixeira Silva, PEBIIo, referente ao 5° 
quinquênio de exercício a partir de 20 .12 .22; ubá - E .E . Prof . Lívio 
de Castro Carneiro - 181943, MaSP 1 .320 .219-7 .02, Amélia Cristina 
Cesário Lopes, PEBIC, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a 
partir de 09 .01 .23; MaSP 1 .217 .314-2 .02, Lucileia Arruda Pacheco, 
PEBIIC, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 09 .01 .23; 
MaSP 1 .320 .877-2 .03, Tatiane de oliveira Lima, PEBIIB, referentes ao 
1° quinquênio de exercício, a partir de 09 .01 .23 .
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 rETIFICAÇÃo – ATo Nº 04/2023
rETIFICA, o ATo de Concessão de Férias-Prêmio, referente ao 
servidor: Coimbra – E .E . Emílio Jardim – 128635, MaSP 367 .789-
5 .02, Luiz Henrique Frederico de Araújo, PEBIIIP, ato n° 15/08, 
publicado em 28 .06 .08, referente ao 3º quinquênio, por motivo de 
incorreção na vigência . onde se lê: a partir de 08 .06 .2008; leia-se: a 
partir de 25 .04 .2008; MaSP 367 .789-5 .02, Luiz Henrique Frederico de 
Araújo, PEBIIIP, ato n° 30/2013, publicado em 22 .06 .2013, referente 
ao 4º quinquênio, por motivo de incorreção na vigência . onde se lê: 
a partir de 06 .05 .2013; leia-se: a partir de 24 .04 .2013; MaSP 367 .789-
5 .02, Luiz Henrique Frederico de Araújo, PEBIIIP, ato n° 30/2018, 
publicado em 12 .05 .2018, referente ao 5º quinquênio, por motivo de 
incorreção na vigência . onde se lê: a partir de 10 .05 .2018; leia-se: a 
partir de 23 .04 .2018; Piraúba – E .E . Prof .ª Francisca Pereira rodrigues 
– 181382, MaSP 346 .664-6 .02, valéria Salgado Pires Lamas, PEBIIIP, 
ato n° 27/19, publicado em 18 .05 .19, referente ao 6° quinquênio, por 
motivo de incorreções . onde se lê: a partir de 14 .05 .2019; leia-se: a 
partir de 06 .04 .2019 .
rETIFICAÇÃo – ATo Nº 05/2023
rETIFICA, o ato de Concessão de Quinquênio, referente ao 
servidor:Coimbra - E .E . Emílio Jardim - 128635, MaSP 367 .789- 5 .02, 
Luiz Henrique Frederico de Araújo, PEBIIIB, ato n° 18/08, publicado 
em 28 .06 .08, referente ao 3° quinquênio, por motivo de incorreção 
na vigência . onde se lê: a partir de 08 .06 .08; leia-se: a partir de 
25 .04 .2008 .
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Felipe Michel Santos Araújo Braga

PArECEr Nº 29/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0133595/2021-56

rELATorA: KáTIA LILIANE ALvES CANGuÇu
AProvADo EM 23 .01 .2023

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Maple Bear Canadian School - Pouso Alegre, no Município de 
Pouso Alegre .
Conclusão
Pelo exposto e considerando o atendimento à legislação, sou por 
que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento 
do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado pela Maple Bear 
Canadian School - Pouso Alegre, situado na rua orvieto Butti, 115 
- Bairro Fátima II, no Município de Pouso Alegre, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar de 01 de agosto de 2022, tendo em vista a edição 
das Portarias CEE nºs 05/2021, 18/2021 e 06/2022 .

A Superintendência regional de Ensino de Pouso Alegre deverá 
orientar a entidade mantenedora sobre a necessidade de observar as 
normas da Educação Plurilíngue para o Sistema de Ensino de Minas 
Gerais, definidas pela Resolução CEE nº 485/2021.
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PArECEr Nº 30/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0109400/2021-26

rELATorA: KáTIA LILIANE ALvES CANGuÇu
AProvADo EM 23 .01 .2023

renovação do reconhecimento do curso de Educação de Jovens e 
Adultos - EJA - Ensino Fundamental (anos finais) ministrado pela 
Escola de Educação Especial Maria Senhorinha, no Município de João 
Monlevade .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento aos dispositivos legais, 
que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do 
curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA - Ensino Fundamental 
(anos finais) ministrado pela Escola de Educação Especial Maria 
Senhorinha, localizada na rua Palmas, 234 - Bairro Baú, no Município 
de João Monlevade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 1º 
de agosto de 2022, tendo em vista o disposto nas Portarias CEE nºs 
05/2021, 18/2021 e 06/2022 .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PArECEr Nº 31/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0098743/2022-60
ProCESSo Nº 1260 .01 .0125658/2021-82

rELATorA: KáTIA LILIANE ALvES CANGuÇu
AProvADo EM 23 .01 .2023

Mudança de entidade mantenedora do Colégio Expansão, de Montes 
Claros, credenciamento da entidade mantenedora Centro Educacional 
Expansão Ltda . - ME e renovação do reconhecimento do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) ministrado pela referida instituição 
educacional .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento às exigências legais, 
que este Conselho tome conhecimento da mudança de entidade 
mantenedora do Colégio Expansão, localizado na rua João Martins, 
320 - Bairro vila Exposição, no Município de Montes Claros, passando 
da entidade Mundo Azul Instituto do Saber Ltda . para a entidade Centro 
Educacional Expansão Ltda. - ME, responda afirmativamente ao 
credenciamento da nova mantenedora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e 
se manifeste pela renovação de reconhecimento do Ensino Fundamental 
(anos iniciais) ministrado pela referida instituição educacional, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 1º de agosto de 2022, tendo em 
vista o disposto na Portaria CEE nº 06/2022 .
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PArECEr Nº 33/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0004929/2022-77

rELATorA: KáTIA LILIANE ALvES CANGuÇu
AProvADo EM 23 .01 .2023

recredenciamento da entidade Colégio Diversitas Ltda, mantenedora 
do Colégio Diversitas, do Município de Belo Horizonte .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento aos dispositivos legais, 
que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da 
entidade Colégio Diversitas Ltda, mantenedora do Colégio Diversitas, 
localizado na rua Lesandro resende Franco, 106 - Bairro Camargos, 
no Município de Belo Horizonte, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar 
de 1º de agosto de 2022, tendo em vista a Portaria CEE nº 06/2022 .
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PArECEr Nº 38/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0091917/2022-62

rELATorA: LINA KáTIA MESQuITA DE oLIvEIrA
AProvADo EM 24 .01 .2023

reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola roberto Prado Leite de Educação Especial - APAE, no 
Município de Paraguaçu .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento aos dispositivos legais, 
que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do 
Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado pela Escola roberto 
Prado Leite de Educação Especial - APAE, situada na rua Padre 
Piccinini, 646 - Centro, no Município de Paraguaçu, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, a contar da publicação da portaria .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Lina Kátia Mesquita de oliveira - relatora

PArECEr Nº 39/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0077609/2022-27

rELATorA: LINA KáTIA MESQuITA DE oLIvEIrA
AProvADo EM 24 .01 .2023

reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado pela Escola 
Municipal Francisco Daniel, no Município de São Sebastião do 
Paraíso .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento aos dispositivos legais, 
que este Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento 
do Ensino Fundamental ministrado pela Escola Municipal Francisco 
Daniel, situada na rua Comendador José Honório, 188 - Distrito de 
Guardinha, no Município de São Sebastião do Paraíso, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar da publicação da portaria .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Lina Kátia Mesquita de oliveira – relatora

PArECEr Nº 40/SEE/CEE - PLENárIo/2023
ProCESSo Nº 1260 .01 .0094458/2022-34

rELATorA: LINA KáTIA MESQuITA DE oLIvEIrA
AProvADo EM 24 .01 .2023

reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado pela Escola 
Municipal Dona Durvalina, no Município de São João do Manhuaçu .
Conclusão
À vista do exposto, que este Conselho se manifeste favoravelmente 
ao reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado pela Escola 
Municipal Dona Durvalina, localizada na rua vicente Salazar, 120 
- Centro, no Município de São João do Manhuaçu, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a partir de 06 de fevereiro de 2014 .
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/Secretaria Municipal 
de Educação deverá protocolar, imediatamente, novo processo de 
reconhecimento do curso, com base na resolução CEE nº 486/2022, a 
fim de se evitar a aplicação das penalidades, nela previstas.
A Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu deverá firmar 
Termo de Compromisso com a Prefeitura, além de orientá-la quanto à 
necessidade de observância dos prazos estipulados para a instrução dos 
processos regulatórios .

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023 .
Lina Kátia Mesquita de oliveira - relatora
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Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

 PorTArIA Nº 24 FHA/2023
Constitui Comissão para Entrevista para o Edital nº03 no Quadro 
Administrativo, no cargo de ANE – Analista de Educação Básica – 
Engenheiro Civil
o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 
22 .257, de 27 de julho de 2016 e pelo Decreto nº 47 .906, de 2 de abril 
de 2020 regida pela Portaria Nº 10 FHA/2023 e considerando:
I - As disposições contidas no subitem 1 .2, dos Editais nº 03 de 2023, 
visando formar cadastro reserva para o exercício do Cargo de Analista 
de Educação Básica - ANE, no âmbito da Fundação Helena Antipoff:
 rESoLvE:
Art .1º Instituir Comissão de Entrevista, conforme item 09 do Edital 
03/2023:
Art . 2º Integram a Comissão os seguintes servidores:
I – Comissão de Entrevista e Análise Técnica Comportamental

Nome MASP
Taís Aparecida Campos Souza 14711988 Presidente
Deise Maia de oliveira 10181782 Membro
Jeane ribeiro da Silva 1479318-6 Membro

Art .3º Compete a Comissão de Entrevista e Análise Técnica 
Comportamental
I - Entrevistar os candidatos classificados na análise de títulos,
II - Emitir os Pareceres dos eventuais candidatos desclassificados;
III - Encaminhar o resultado das Entrevistas, em formulários entregues 
pela Comissão Executiva, à Comissão de Gestão de Documentos para 
fins de conferência, organização e controle;
Iv - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização da 
Etapa de entrevista
v – responder eventuais recursos dos candidatos, atendo-se aos prazos 
previstos em edital;
vI - Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao 
mecanismo de tramitação documental .
Art .5ª - São deveres dos Presidente da Comissão:
I . Dirigir os trabalhos;
II . orientar os demais membros quanto às normas do Processo;
III . Zelar pela qualidade do registro documental do certame;
Iv . Zelar pela ordem no ambiente em que a avaliação estiver sendo 
realizada;
V. Apurar as notas dos candidatos em cada etapa e ao final do 
Processo .
Art .6º - São deveres comuns a todos os membros da Comissão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Editais;
II - Manter o sigilo necessário à manutenção da lisura do certame;
III - Participar de reuniões de treinamento/capacitação relacionados ao 
Processo;
Iv - registrar os atos praticados e ocorrências havidas durante o 
certame;
v - Cumprir o cronograma de atividades divulgado e os horários 
programados;
vI - Comunicar imediatamente aos Presidentes das Comissões 
situações de anormalidade;
vII - Manter postura condizente com o ambiente do Processo de 
Inscrição .
Art .7º - A Comissão de que trata esta Portaria, terá decisão terminativa 
quanto a etapa correspondente do Processo de Inscrição, observadas as 
normas do referido Edital .
Art.8º - Eventuais recursos de segunda instância, ficarão exclusivamente 
a cargo da Procuradoria da Fundação .
Art .9º- os membros da Comissão de que trata esta Portaria deverão 
firmar Termo de Compromisso e Responsabilidade, segundo o modelo 
do anexo I, que fará parte da documentação produzida na realização 
do certame .
Art .10º - os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva 
em conjunto com a Procuradoria e Diretoria de Planejamento, Gestão 
e Finanças .
Art .11º - Homologado o Processo de Inscrição, as Comissões de que 
trata esta Portaria se extinguirá automaticamente .
 Art .12º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação com efeito 
retroativo à data de 06 de fevereiro de 2023 .

Ibirité, 07 de fevereiro de 2023 .
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente

 rETIFICAÇÃo DE PuBLICAÇÃo
 (Publicada no Diário Oficial de Minas 

Gerais do dia 04/02/2023, p . 20)
Na Portaria nº 22/FHA/2022, publicada No Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais, em 04 de fevereiro de 2023 (p . 20), oNDE SE LÊ: 
“PorTArIA Nº 22/FHA/2023 . Constitui Comissão para Análise 
de Sequencia Didática para o Edital 06 no quadro de Magistério da 
FHA” LEIA-SE: “PorTArIA Nº 23/FHA/2023 . Constitui Comissão 
para Análise de Sequencia Didática para o Edital 06 no quadro de 
Magistério da FHA”
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

 PrÓ-rEITorIA DE PLANEJAMENTo, GESTÃo E FINANÇAS
 GErÊNCIA DE rECurSoS HuMANoS

TErMo DE INSTAurAÇÃo
ProCESSo ADMINISTrATIvo Nº02/2023

A Gerência de recursos Humanos instaura o presente Processo 
Administrativo, em face do ex-servidor A . K . S ., MASP 935992-8, 
nos termos da Lei nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, do Decreto 
nº 7 .222, de 26 de julho de 2017 e da resolução SEPLAG nº37, de 
12 de setembro de 2005, com a finalidade de apurar eventual débito 
decorrente de valores não pagos da Contribuição Previdenciária, 
referente às obrigações acordadas no processo de Licença para tratar 
de Interesses Particulares - LIP, conforme Nota Técnica nº 17/uEMG/
GrH/PAGAMENTo/2022 .

 Luciano Azevedo Paulino 
Servidor Público

Susan Alves Silva
Gerente de recursos Humanos
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ATo N° 44/2023 rEGISTrA AFASTAMENTo PrELIMINAr À 
APoSENTADorIA, nos termos do § 24 do art . 36 da CE/1989, da 
servidora MAISA TAvArES DE SouZA LEITE, Masp nº 367100-5, 
Professor de Educação Superior, Nível vII, Grau C, da unidade 
Acadêmica de Passos, a contar de 01/02/2023 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

07 1747091 - 1

ATo N .º 43/2023 ANuLA o ATo nº 28/2023, publicado em 
31/01/2023, de Convocação, da professora MIrIAN LÚCIA DoS 
SANToS ArAÚJo, da Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de 
Negócios .
ATo N .º 49/2023 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE TrABALHo 
CoM DEDICAÇÃo ExCLuSIvA à professora MArA SALGADo, 
Masp n° 1490385-0, da unidade Acadêmica de Divinópolis, enquanto 
permanecer no exercício da função a que se refere o artigo 71 do 
Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data desta publicação .
ATo N .º 53/2023 CoNvoCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso I do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c 
a Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de 
Ituiutaba, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, classificado no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, vaga 43, com a 
carga horária de 30 horas aulas semanais, a contar da data da publicação 
até 28/02/2023 .
ATo N .º 54/2023 CoNvoCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c 
a Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível vI, Grau A, da Faculdade de Políticas 
Públicas e Gestão de Negócios, ANDrE ruBIÃo rESENDE, Masp 
n° 15017403, com a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar 
da data da publicação até 28/02/2023 .

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

reitor: Wagner de Paulo Santiago

PorTArIA Nº 024 – rEITor/2023
 o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Wagner de Paulo Santiago, no uso das atribuições legais, estatutárias 
e regimentais que lhe são conferidas, e considerando: o Ato do reitor 
publicado no Jornal Minas na Pag .27 em 03/02/2023, resolve: Art . 
1°Tornar sem efeito a Portaria N° 014 – reitor/2023, de 31 de janeiro 
de 2023 . Art . 2º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
entraem vigor na data de sua publicação . registre-se . Divulgue-se . 
Cumpra-se .
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o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros revoga o 
ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, a MArIA 
FErNANDA MENDES MArTINS BASToS, MASP 1183493-4, a 
gratificação temporária estratégica GTEI-3 MC1100068, a contar de 
06/02/2023 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, PAuLo HENrIQuE 
MACHADo ovIDIo, MASP 1210309-9, do cargo de provimento em 
comissão DAI-30 MC1100127 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DENISE 
CArNEIro SILvA, MASP 1045833-9, do cargo de provimento em 
comissão DAI-12 MC1100117 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, MArIA 
FErNANDA MENDES MArTINS BASToS, MASP 1183493-4, do 
cargo de provimento em comissão DAI-12 MC1100118, a contar de 
06/02/2023 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e 
do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, PALoMA DANIELLE 
PErEIrA GoMES PAZ, MASP 11748985, do cargo de provimento em 
comissão DAI-12 MC1100115, a contar de 06/02/2023 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ZuILA MArIA 
DE JESuS rAMETTA, MASP 874995-4, do cargo de provimento em 
comissão DAI-22 MC1100105, a contar de 06/02/2023 .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros, no uso de 
suas atribuições, dispensa DEBorA CAroLINE FoNSECA, MASP 
12702494, da função gratificada FGI-4 MC1100384.

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros, no uso de 
suas atribuições, dispensa ZENILDE MENDES BArBoSA NoBrE, 
MASP 11757382, da função gratificada FGI-5 MC1100107.

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros nomeia, 
nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FABrICIA DANIELY 
ANDrADE AMArAL, para o cargo de provimento em comissão 
DAI-22 MC1100107, de recrutamento amplo, para chefiar a Assessoria 
de Comunicação .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros nomeia, 
nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, 
§ 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DEBorA CAroLINE FoNSECA, 
MASP 12702494, para o cargo de provimento em comissão DAI-12 
MC1100115, de recrutamento limitado .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros nomeia, 
nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DENISE DE oLIvEIrA 
LIMA, MASP 1046686-0, para o cargo de provimento em comissão 
DAI-30 MC1100127, de recrutamento amplo, para dirigir a Diretoria 
Administrativa - HuCF .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros, no uso de 
suas atribuições, designa JoSE WALBEr ALvES, MASP 12890687, 
ocupante do cargo de provimento em comissão DAI12 MC1100149, 
para responder pela Gerência de Manutenção Biomédica - HuCF .

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros, nos termos 
do art . 13 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, atribui a FABrICIA DANIELY 
ANDrADE AMArAL, chefe da Assessoria de Comunicação, a 
gratificação temporária estratégica GTEI-4 MC1100067.
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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 3202302072333380120.


