MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
BOLETIM DE PESSOAL
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

EDIÇÃO ESPECIAL N° 40/2017
DE 06 DE JUNHO DE 2017
PORTARIA N° 2834 DE 25 MAIO

2017

...................O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da
....................
Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral e tendo em
vista as disposições contidas no inc. II do art. 4º e art. 12 ambos da Portaria nº 335, de
30/05/2006, que regulamenta o Decreto nº 5.480, de 30/06/2005 e o que consta do Processo
nº 23070.012887/2016-26, RESOLVE:
...................I
.................... – Designar uma Comissão de Sindicância Investigativa visando à apuração
prévia de eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
II – Designar os servidores MARCIA SANTANA SOARES, Matrícula nº
1355194/SIAPE, Professor Assistente/FD, EVERTON WIRBITZKI DA SILVEIRA, Matrícula nº
1567885/SIAPE, Economista/PRODIRH, para comporem a comissão ora constituída, sob a
presidência da primeira.
III – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a contar
da publicação do ato no Boletim Interno da Universidade.

PORTARIA N° 2944 DE 30 MAIO

2017

...................O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da
....................
Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral e tendo em
vista as disposições contidas no inc. II do art. 4º e art. 12 ambos da Portaria nº 335, de
30/05/2006, que regulamenta o Decreto nº 5.480, de 30/06/2005 e o que consta do Processo
nº 23070.003403/2016-58, RESOLVE:
...................I
.................... – Designar uma Comissão de Sindicância Investigativa visando à apuração
prévia de eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
II – Designar os servidores ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES, Matrícula nº
1766741/SIAPE, Professor Adjunto/FM, TATIANA MOREIRA DA SILVA, Matrícula nº
1363372/SIAPE, Biomédico/HC, GILSON CARLOS DE ASSIS JUNIOR, Matrícula nº
1654190/SIAPE, Assistente de Administração/FACE, para comporem a comissão ora
constituída, sob a presidência da primeira.
III – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a contar
da publicação do ato no Boletim Interno da Universidade.
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PORTARIA N° 2934 DE 30 MAIO

2017

...................O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da
....................
Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral e tendo em
vista as disposições contidas no inc. II do art. 4º e art. 12 ambos da Portaria nº 335, de
30/05/2006, que regulamenta o Decreto nº 5.480, de 30/06/2005 e o que consta do Processo
nº 23070.001363/2015-29, RESOLVE:
...................I
.................... – Designar uma Comissão de Sindicância Investigativa visando à apuração
prévia de eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
II – Designar os servidores ALINE DA CRUZ, Matrícula nº 1942837/SIAPE,
Professor Adjunto/FL, GABRIEL QUALHATO, Matrícula nº 1980267/SIAPE, Técnico em
Anatomia e Necropsia/ICB, para comporem a comissão ora constituída, sob a presidência da
primeira.
III – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a contar
da publicação do ato no Boletim Interno da Universidade.
Prof. MANOEL RODRIGUES CHAVES

PORTARIA N° 2815 DE 23 MAIO

2017

...................O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso das atribuições
....................
que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral e tendo em vista as disposições contidas no inc.
II do art. 4º e art. 12 ambos da Portaria nº 335, de 30/05/2006, que regulamenta o Decreto nº
5.480, de 30/06/2005 e o que consta do Processo nº 23070.000503/2017-11, RESOLVE:
...................I
.................... – Designar uma Comissão de Sindicância Investigativa visando à apuração
prévia de eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
II – Designar os servidores MARTA BORGES, Matrícula nº 1353419/SIAPE,
Professor Adjunto/UAE/Matemática e Tecnologia da Regional Catalão, NEILA MARIA
MENDES BORGES, Matrícula nº 1543516/SIAPE, Professor Adjunto/UAE Biotecnologia da
Catalão, para comporem a comissão ora constituída, sob a presidência da primeira.
III – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a contar
da publicação do ato no Boletim Interno da Universidade.

PORTARIA N° 2813 DE 23 MAIO

2017

...................O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso das atribuições
....................
que lhe confere o art. 56 do Regimento Geral e tendo em vista as disposições contidas no inc.
II do art. 4º e art. 12 ambos da Portaria nº 335, de 30/05/2006, que regulamenta o Decreto nº
5.480, de 30/06/2005 e o que consta do Processo nº 23070.000438/2017-16, RESOLVE:
...................I – Designar uma Comissão de Sindicância Investigativa visando à apuração
....................
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prévia de eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
II – Designar os servidores BRÁULIO ROMEIRO, Matrícula nº 1770837/SIAPE,
Professor Adjunto/FAV, CHAIANE DE MEDEIROS ROSA, Matrícula nº 2325633/SIAPE,
Técnico em Assuntos Educacionais/IME, para comporem a comissão ora constituída, sob a
presidência do primeiro.
III – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, a contar
da publicação do ato no Boletim Interno da Universidade.
Prof. ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
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