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FÉrIAS-PrÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 254/2020
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
“EM CAráTEr ExCEPCIONAL,” nos termos da resolução Con-
junta SEPLAG/SEE nº 9 .865, de 3 de julho de 2018, c/c o inciso II, 
Art. 5º da Deliberação Comitê Extraordinário COVID-19 nº 2 de 16 
de março de 2020, ao servidor: Sete Lagoas - SrE Sete Lagoas, MaSP 
1.173.622-0, Luciene Fernandes Pereira, ANEIIF, cargo 01, por 01 mês, 
referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 23/09/2020, para 
regularizar situação funcional .

FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO – ATO Nº 251/2020
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 
4º do Art . 31 da CE/1989, aos servidores: Inhaúma – E . E . Messias 
Antônio Guimarães, MaSP 444 .535-9 Gilcilea Antônia Bernardes 
Rodrigues, PEBIA, cargo 04, referente ao 1º, 2º e 3º quinquênio de 
exercício a partir de 21/02/2020 (data do requerimento de vinculação); 
Sete Lagoas – E . E . Dr . Avelar, MaSP 1 .325 .963-5, Pollyana Medeiros 
de Moura, PEBIC, cargo 02, referente ao 1º quinquênio de exercício 
a partir de 26/04/2020; E . E Maria Amâncio, MaSP 858 .990-5, Erika 
Vanessa Calixto Gonçalves, PEBII I, cargo 01, referente ao 5º quinquê-
nio de exercício a partir de 03/04/2019; E . E . Mauro Fáccio Gonçalves, 
MaSP 1 .322 .477-9, Nélia Maria dos Santos, PEBIB cargo 02, referente 
ao 1º quinquênio de exercício a partir 27/04/2020; MaSP 1.382.780-3, 
Maria Luiza Franco Bisneta, PEBIB, cargo 02, referente ao 1º quinqu-
ênio de exercício a partir de 22/05/2020; MaSP 1.389.997-6, Liliane 
dos Reis Neres Santos, PEBIC, cargo 01, referente ao 1º quinquênio 
de exercício a partir de 20/04/2020; MaSP 597 .826-7, Anilma Maria 
Pereira, PEBIC, cargo 02, referente ao 1º quinquênio de exercício a 
partir de 29/04/2020; E . E . Prefeito Zico Paiva, MaSP 1 .126 .371-2, Fer-
nanda de Fátima rocha Alves, PEBID, cargo 01, referente ao 2º quin-
quênio de exercício a partir de 17/07/2017.

FÉrIAS–PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 252/2020
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS–PrÊMIO, nos termos do § 4º 
do Art . 31, da CE/1989, aos servidores: Matozinhos – E . E . Bento Gon-
çalves, MaSP 848 .944-5, Silvânia Maria da Silva, PEBIA, cargo 03, 
referente ao 1º, 2º e 3º quinquênio de exercício a partir de 03/09/2020 
(data do requerimento de vinculação), que poderão ser usufruídos a 
critério da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Parece-
res Jurídicos de nº 16 .247 de 22 de julho de 2020 e nº 16 .244 de 14 de 
julho de 2020, aprovados pelo Advogado Geral do Estado; Sete Lagoas 
– E . E . Mauro Fáccio Gonçalves, MaSP 1 .309 .928-8, Serzu Azevedo 
Penna, PEBIB, cargo 03, referente ao 1º quinquênio de exercício a par-
tir de 12/07/2020, que poderão ser usufruídos a critério da Administra-
ção, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal 
nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247 
de 22 de julho de 2020 e nº 16 .244 de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado Geral do Estado; Masp 1 .110 .409-8, Márcia Daniela de 
Oliveira, PEBIB, cargo 03, referente ao 3º quinquênio de exercício a 
partir de 28/08/2020 (data do requerimento de vinculação), que pode-
rão ser usufruídos a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, 
nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020 e 
nº 16 .244, de 14 de julho 2020, aprovados pelo Advogado Geral do 
Estado; E . E . Prefeito Zico Paiva, MaSP 1 .171 .371-2, Alexandre álva-
res Sanches Venuto, PEBIB, cargo 03, referente ao 1º e 2º quinquênio 
de exercício a partir de 01/09/2020 (data do requerimento de vincula-
ção), que poderão ser usufruídos a critério da Administração, a partir 
de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 
e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de 
julho de 2020 e nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo 
Advogado Geral do Estado .

LICENÇA-MATErNIDADE – ATO Nº 253/2020
CONCEDE LICENÇA-MATErNIDADE, nos termos do inciso xvIII 
do Art . 7º da CF/1988 por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº . 18 .879, de 27/05/2010, à servidora: Sete Lagoas, E . E . 
Dr . Arthur Bernardes, MaSP 1 .126 .531-1, raquel Martins dos Santos, 
PEBIB, admissão 03, a partir de 15/09/2020 .

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA - ATO Nº 255/2020
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, 
Art . 23 da Lei nº 21710, de 2015, e Art . 28-A da Lei nº 15293, de 
2004, do(s) servidor(es): Jequitibá, E . E . Professor vitor Pinto, MaSP 
555 .442-3, rúbia de Lourdes Teixeira Dias Carvalho, PEBIIIL, admis-
são 02, pela remuneração do(s) cargo(s) de provimento efetivo acres-
cido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provi-
mento em comissão de Diretor de Escola D-Iv, a partir de 29/09/2020 .

Cláudio renato Souza Abreu
Diretor da SrE - de Sete Lagoas

09 1407577 - 1

SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO Nº 09/2020
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do § 4º, art . 23 
da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, da servi-
dora: SrE/ubá – Aposentada, MaSP: 85 .484-4, Zélia de Souza Duarte 
Avellar, PEB I F, admissão 01, pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por 
cento) do vencimento do cargo em que foi apostilada integralmente, de 
Diretor de Escola – DIII, a partir de 01/03/2018, emcumprimentoà deci-
são judicial quetransitou em julgadonos autos do processo nº5001878-
45 .2018 .8 .13 .0699; Aposentada, MaSP: 220 239 - 8, Leonina Siqueira 
Souza, PEBII P, admissão 01, pelo recebimento do dobro da remunera-
ção do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por cento) 
do vencimento do cargo em que foi apostilada integralmente, de Dire-
tor de Escola – DII, a partir de 01/03/2018, emcumprimentoà decisão 
judicial quetransitou em julgadonos autos do processo nº5001878-45
 .2018 .8 .13 .0699; Aposentada, MaSP: 232 .072-9, Odete Navarro Filha, 
PEB II P, admissão 01, pelo recebimento do dobro da remuneração do 
cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por cento) do 
vencimento do cargo em que foi apostilada integralmente, de Diretor 
de Escola – DII , a partir de 01/03/2018, emcumprimentoà decisão 
judicial quetransitou em julgadonos autos do processo nº5001878-45
 .2018 .8 .13 .0699; Aposentada, MaSP: 246 .383-4, Marilda de Fátima 
Lamas, PEB I A, admissão 01, pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por 
cento) do vencimento do cargo em que foi apostilada integralmente, de 
Diretor de Escola – DII, a partir de 01/03/2018, emcumprimentoà deci-
são judicial quetransitou em julgadonos autos do processo nº5001878-
45 .2018 .8 .13 .0699;

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO nº 10/2020 MaSP:
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do § 4º, art . 23 
da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, da ser-
vidora: SrE/ubá – Aposentada, MaSP: 246 .820-5, rita de Cássia vidal 
rodrigues, PEB II P, admissão 01 pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por 
cento) do vencimento do cargo em que foi apostilada integralmente, de 
Diretor de Escola – DII, a partir de 01/03/2018, emcumprimentoà deci-
são judicial quetransitou em julgadonos autos do processo nº5001878-
45 .2018 .8 .13 .0699 e e PEB III O, admissão 3, pelo recebimento do 
dobro da remneração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento do cargo em que foi apostilada 
proporcionalmente a 3/6 (três sextos), de Diretor de Escola - DII , a 
partir de 01/03/2018;

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO nº 08/2020 rEGISTrA OPÇÃO 
rEMuNErATÓrIA, nos termos do § 1º, art . 23 da Lei nº 21 .710, de 
2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004 pelo recebimento do dobro 
da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida da parcela 
de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola, a partir de 29/09/2020 dos seguin-
tes servidores, SrE/ubá: Ervália: E .E . Dom Francisco das Chagas – 
180904, MaSP . 1 305 103 2, Luiz Carlos da Costa, PEBIA, admissão 3, 
Diretor de Escola – Dv .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - DECISÃO - SrE/uBá - ATO Nº 
07/2020 . Conclui Processo Administrativo nº 01/2020, Termo de Ins-
tauração – Portaria SrE/ubá nº 01/2020, publicada no “Minas Gerais” 
em 22/02/2020, referente à servidora: ubá, Aposentado, MaSP 261 .099-
6.01, M.C.S., PEB4P. Considerando que ficou constatado e comprovado 
equívoco do posicionamento no Modelo Unificado de Remuneração, 

promovido pela Lei nº 18 .975/2010 e lei nº 19 .837/2011, bem como não 
houve má-fé por parte dos envolvidos, esta Comissão DECIDE pela 
ExCLuSÃO da vantagem Complementar Transitória (verba 403), 
visando à regularização da vida funcional do servidor, considerando a 
ausência de má-fé por parte dos envolvidos, conforme preceitua a Lei 
14 .184 de 31/01/02 e resolução SEPLAG 37 de 12/09/05 .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - DECISÃO - SrE/uBá - ATO 
Nº 06/2020 . CONCLuI Processo Administrativo nº 08/2020, Termo 
de Instauração – Portaria SrE/ubá nº 41/2018, publicado no “Minas 
Gerais” em 15/07/2020, referente à servidora v .G .N .r .S . - MaSP: 
372 .934-0 .01 e 02, cargo: PEB III F e PEB IIIP , Lotação: visconde 
do rio Branco – MG , E .E . Dr . Celso Machado – 182 .222 . Consi-
derando que ficou constatado e comprovado incorreção nas datas de 
vigências dos seguintes quinquênios : Cargo 01 - 2º Quinquênio , 3º 
Quinquênio, 4º Quinquênio, 5º Quinquênio; Cargo 02 - 2º Quinquê-
nio, 3º Quinquênio, 4º Quinquênio, decorrente de equívocos nas con-
tagens de tempo, bem como o fato de que não houve má-fé por parte 
dos envolvidos; considerando, ainda, que as irregularidades se deram 
a mais de 5 (cinco) anos, ou seja, a Administração Estadual perdeu o 
direito de rever o seu ato, conforme art . 65, da lei 14 .184/2002 e reso-
lução SEPLAG nº 037/05, esta comissão, visando a regularização da 
vida funcional da servidora, DECIDE pela MANuTENÇÃO da data 
de vigência quinquênios : Cargo 01 - 2º Quinquênio , 3º Quinquênio, 4º 
Quinquênio, 5º Quinquênio; Cargo 02 - 2º Quinquênio, 3º Quinquênio, 
4º Quinquênio, sem reposição aos cofres públicos.

POrTArIA – SrE/uBá Nº 10/2020 DETErMINA A INSTAurA-
ÇÃO DE PrOCESSO ADMINISTrATIvO, nos termos da Lei nº 
14 .184, de 31/01/2002, c/c a resolução nº 37, de 12/09/2005, referente 
aos sucessores da servidora falecida Dalva Thereza do Nascimento, 
MaSP: 110 .518-8 .01, PEBIB, visconde do rio Branco – E .E . Dr . Celso 
Machado – 182222, decorrente de pagamento indevido de valores após 
o óbito .

ABONO DE PErMANÊNCIA – ATO Nº 15/2020
CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCIA nos termos do § 19 do 
Art . 40 da CF/88 com redação dada pela EC 41/03 à servidora: Astolfo 
Dutra – 180751 – MaSP 391 .134-4 .01, raquel Soldati Nicolato, ATB 
4 L, a partir de 21 .09 .20 .

Diretora: Josiane Almeida Segheto
08 1406987 - 1

SrE de unaí
Diretora: Aurora Pires de Carvalho

EDITAL DE CHAMAMENTO
O Presidente da Comissão de recursos da SrE de uNAÍ, instituída 
pela Portaria nº 04/2017 de 19/12/2017, serve do presente EDITAL 
para convocar o servidor GEOrGE LuIS FErrEIrA LIMA, MaSP 
1 .457 .371-1, para comparecer à SrE de uNAÍ, em 19/10/2020, às 
14h00, para tomar conhecimento de sua situação funcional, à vista o 
conceito “INFrEQuENTE”, registrado no Parecer Conclusivo pela 
Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, atendendo ao dis-
posto nos artigos 38 e 39 do Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 
2011 . vanice Goncalves de Sousa vaz, MaSP 959 .906-9 .

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 24/2020
registra Afastamento Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” 
do art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952 e art . 19 da Instrução Nor-
mativa/SEPLAG/SCAP Nº 01/2012, por até oito dias consecutivos, 
ao(s) servidor(es): Arinos: EE “Carmosina Durães Martins”, MaSP 
1 .208 .918-1, Maria valdith Ferreira de Jesus, adm . 01, ASBD1A, a par-
tir de 21/09/2020 .

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 25/2020
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 consecu-
tivos, ao(s) servidor(es): unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 
1 .245 .152-2, Glória Duarte ribeiro Neiva, adm . 02, ATB1B, a partir 
de 05/10/2020 .

08 1407131 - 1

SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

FÉrIAS–PrÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 74/2020
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊ-
MIO, nos termos do inciso II § 1º do artigo 3º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEE Nº 8 .656, de 02/07/2012, com vista à aposentadoria, 
ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – E.E. Três Poderes – 2402, MaSP 
378675-3, Luzia Nazaré de Freitas Coelho, ATB3 H, 1º cargo, por 03 
meses, ref . ao 5º quinq . de exercício, a partir de 13/10/2020 .

FÉrIAS–PrÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 75/2020
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos do inciso I § 2º do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/
SEE Nº 8 .656, de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Santa Luzia – E .E . 
Geraldo Teixeira da Costa – 10596, MaSP 344652-3, Frances Lima 
Carvalho de Oliveira Cunha, PEB1 I, 2º cargo, por 02 meses, ref . ao 4º 
quinq . de exercício, a partir de 30/10/2020 . E .E . Murgy Hibraim Sarah – 
10774, MaSP 1063791-6, rosalva Anselita Barbosa, PEB2 H, 1º cargo, 
por 02 meses, ref . ao 2º quinq . de exercício, a partir de 19/10/2020 . 
E .E . Professor Domingos Ornelas – 10669, MaSP 843007-6, Frederico 
Felisberto, PEB3 F, 1º cargo, por 01 mês, ref. ao 3º quinq. de exercí-
cio, por 01 mês, ref. ao 4º quinq. de exercício, a partir de 16/10/2020. 
ribeirão das Neves - E .E . José Pedro Pereira – 9938, MaSP 886774-9, 
Miralva Junia Canto Nunes, PEB1 C, 1º cargo, por 02 meses, ref . ao 4º 
quinq . de exercício, a partir de 31/10/2020 .

FÉrIAS–PrÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 76/2020
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊ-
MIO, nos termos da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 9865, de 
03/07/2018, ao (s) servidor(es): Belo Horizonte – SrE – Metropoli-
tana C – 41, MaSP 960566-8, Querobim Oliveira dos Santos Filho, 
ANEI3 J, 1º cargo, por 01 mês, ref. ao 2º quinq. de exercício, a partir 
de 19/10/2020 .

FÉrIAS - PrÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 76/2020
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – Servidor 
sem Lotação – Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 
290135-3, Maria de Fátima Torres Egusquiza, PEBIIIP, 1º cargo, ref . 
ao 7º quinq ., de exercício, a partir de 26/09/2015 .

FÉrIAS - PrÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 77/2020
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – E .E . Prof . 
Jose Mesquita de Carvalho - 086, MaSP 1347535-5, Jésus Braga Colen, 
PEB1C, exercendo cargo em comissão de Diretor escolar DvI, na E .E . 
Prof . Alberto Mazoni Andrade – 2283, 2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de 
exercício, a partir de 07/08/2018 .

09 1407456 - 1

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 158/2020
RETIFICA, no (s) Ato(s), de Retificação de Afastamento Preliminar a 
Aposentadoria ao(s) servidor(es): Pedro Leopoldo – Servidor sem Lota-
ção – Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 352795-9, 
Marina de Fátima Diniz Cunha, PEBIIIP, 2º cargo . Ato nº 121, publi-
cado em 24/06/2017, por motivo de incorreção no texto, onde se lê: .... 
com direito a remuneração integral, correspondente a carga horária de 
115 h/a ., Leia-se:  . . . com direito a remuneração integral, correspondente 
a carga horária de 117 h/a .

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 159/2020
rETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): ribeirão das Neves – Servidor sem Lotação – Em 
Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 539844-1, Maria José 
Alvarenga, PEBIIP, 1º cargo . Ato nº 171, publicado em 11/06/2016, por 
motivo de incorreção no texto, onde se lê: ... com direito a remuneração 
integral . Leia-se:  . . . com direito a remuneração integral, correspondente 
à carga horária de 119 h/a .

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 160/2020
rETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentado-
ria ao(s) servidor(es): Santana do riacho – Sem Lotação – Em Afasta-
mento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 1109575-9, Jaqueline Serafim 
do Nascimento, PEBI A, 4º cargo . Ato nº 15, publicado em 09 .02 .2018, 
por motivo de incorreção no texto, onde se lê: ... Jaqueline Serafim Nas-
cimento. Leia-se: ... Jaqueline Serafim do Nascimento.

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 161/2020
RETIFICA, no (s) Ato (s), de Férias Prêmio/Concessão ao (s) servidor 
(es): ribeirão das Neves - E .E . Nossa Senhora das Neves - 280160, 
MaSP 851664-3, Geralda Angela Brey Gil, PEBIIC, 2º cargo, Ato nº 
69, publicado em 26/09/2020, por motivo de incorreção no texto, onde 
se lê: ... ref. ao 1º quinq., de exercício, a partir de 03/07/2017, data do 
retorno ao cargo efetivo, Leia –se:  . . . ref . ao 1º quinq ., de exercício, a 
partir de 03/07/2007, data do retorno ao cargo efetivo .

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 162/2020
Retifica, o(s) Ato(s) de Férias-Prêmio em Espécie, ref ao(s) servidor(es): 
Belo Horizonte – Servidor Aposentado, MaSP 303916-1, Maria de 
Lourdes Marques Silva, PEBII P, 2º cargo . Ato nº 23/18, publicado em 
25.05.2018, por motivo de incorreção no texto, onde se lê:... Maria de 
Lourdes Marques Siva . . .; leia-se: . . . Maria de Lourdes Marques Silva .

rETIFICAÇÃO - ATO Nº 163/2020
rETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): ribeirão das Neves – Servidor sem Lotação – Em 
Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 253438-6, Marisa de 
Fátima dos Santos Nascimento, EEBIIP, 3º cargo . Ato nº 17, publicado 
em 07/02/2020, por motivo de incorreção no texto, onde se lê: ... a partir 
de 03/02/2020 . . . . Leia-se:  . . . a partir de 07/02/2020 .

09 1407458 - 1

universidade do Estado de minas Gerais - uEmG
reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

POrTArIA/uEMG Nº 106, DE 08 DE OuTuBrO DE 2020
Concede promoção a servidora 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, considerando as aprovações pela Câmara de Orçamento e Finanças através do Of. Cofin n.º 1021/2020 e, 
considerando a Nota Técnica SEPLAG/DCCCr nº . 103/2020,
rESOLvE:
Art .1º Fica concedida promoção a servidora ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Superior das carreiras do Grupo de 
Atividades de Educação Superior, tendo em vista o cumprimento do requisito estabelecido no art . 21-A de que trata a Lei nº 15 .463, de 13 de janeiro 
de 2005, lotada na universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar da data constante do Anexo Único a esta Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 08 de outubro de 2020 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExO ÚNICO
(a que se refere o art . 1º da POrTArIA/uEMG Nº 106, DE 08 DE OuTuBrO DE 2020)

NOME MASP CArrEIrA SITuAÇÃO ATuAL SITuAÇÃO NOvA vIGÊNCIANível Grau Nível Grau
MArILENE OLIvEIrA ALMEIDA 11650090 PES Iv B vI A 01/11/2020

09 1407745 - 1

POrTArIA/uEMG Nº 105, DE 08 DE OuTuBrO DE 2020
Constitui Comissão Eleitoral para organização e execução do processo 
eleitoral para escolha dos representantes do Corpo Docente na Comis-
são Permanente de Gestão Docente - CPGD da universidade do Estado 
de Minas Gerais - uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais,
rESOLvE:
Art . 1º Fica constituída a Comissão Eleitoral para organização e exe-
cução do processo eleitoral para escolha dos representantes do Corpo 
Docente na Comissão Permanente de Gestão Docente - CPGD da uni-
versidade do Estado de Minas Gerais - uEMG .
Art . 2º A Comissão de que trata o art .1º será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência da primeira:
I - Priscila rezende Moreira - Masp 1459902-1;
II - Antônio Ferreira de Araújo Junior, Masp 1363709-5;
III - Alisson Damasceno vieira, Masp 1325481-8;
Iv - Sidnéia Aparecida Mainete, Masp 1158962-9;
v - Hugo Leonardo Lima Cruz - Masp 1372965-2 .
Art . 3º A Comissão Eleitoral terá o apoio da Secretaria dos Conselhos 
Superiores, da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
da Assessoria de Comunicação Social e da Procuradoria da uEMG .
Art . 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 08 de outubro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

09 1407744 - 1

rESOLuÇÃO CONuN/uEMG Nº 471, 
DE 09 DE OuTuBrO DE 2020

Estabelece as regras de designação para Professor da Educação Supe-
rior no âmbito da universidade do Estado de Minas Gerais
O Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo por base as 
disposições da Lei nº 10 .254, de 20 de julho de 1990, da Lei nº 15 .463, 
de 13 de janeiro de 2005, do Decreto nº 46 .352, de 25 de novembro 
de 2013, e da resolução CONuN/uEMG Nº 372, de 05 de outubro 
de 2017,
rESOLvE:
Art . 1º Ficam estabelecidos, por meio da presente resolução, os cri-
térios e procedimentos para a designação de docentes para o exercício 
de função pública temporária de Professor de Educação Superior, de 
que trata a Lei nº 10 .254, de 20 de julho de 1990, observada a Lei nº 
15 .463, de 13 de janeiro de 2005, no âmbito da universidade do Estado 
de Minas Gerais .
Art . 2º Será designado para o exercício de função pública de Professor 
de Educação Superior o candidato aprovado em concurso público e não 
nomeado, ou o candidato aprovado em processo seletivo simplificado, 
observada, em ambos os casos, a ordem de classificação.
§1º Terá prioridade para designação o candidato aprovado em concurso 
público para o cargo de Professor de Educação Superior, observada a 
disposição contida no art . 10, § 4º, da Lei nº 10 .254, de 20 de julho 
de 1990 .
§2º Em casos excepcionais, em que a vaga for disponibilizada por duas 
vezes consecutivas em processo seletivo simplificado e não houver can-
didatos aprovados, poderá ser contratado profissional que atenda os cri-
térios legalmente estabelecidos para ministrar as disciplinas, conforme 
declaração a ser emitida pelo Chefe de Departamento e Diretor da uni-
dade Acadêmica.
Art . 3º A carga horária para designação de docentes no âmbito da 
uEMG será de:
I – 20 horas semanais para aprovado em concurso público ou em pro-
cesso seletivo simplificado, devendo ser atribuídas de 10 a 12 horas 
semanais de encargos didáticos;
II – 40 horas semanais para aprovado em concurso público, devendo ser 
atribuídas de 16 a 18 horas semanais de encargos didáticos .
§ 1º As designações poderão ocorrer, excepcionalmente, para carga 
horária semanal de trabalho inferior à prevista no presente artigo, com 
vencimento e atribuição de encargos didáticos proporcionais ao número 
de horas fixadas.
§ 2º Às designações realizadas na forma do § 1º do presente artigo, com 
carga horária igual ou superior a 30 horas semanais, deverão ser atribu-
ídas de 16 a 18 horas semanais de encargos didáticos .
Art . 4º A jornada de trabalho do Professor de Educação Superior desig-
nado que assumir função em regime de tempo integral prevista no 
Decreto nº 46 .352, de 25 de novembro de 2013, nas Unidades Acadê-
micas pendentes de completa estruturação, poderá ser alterada para 40 
horas semanais, com encargos didáticos de 10 a 12 horas semanais .
§1º No caso de professor designado que, na hipótese do caput do pre-
sente artigo, assumir a função de Diretor em Unidade Acadêmica com 
mais de 1500 estudantes, aplicar-se-á o disposto no inciso I do art . 10 da 
resolução CONuN/uEMG Nº 372, de 05 de outubro de 2017 .
§2º Poderá ser também alterada para 40 horas semanais, nos termos do 
caput do presente artigo, a carga horária dos docentes designados que 
vierem a exercer as seguintes atividades:
I – Coordenador de Pesquisa e Extensão;
II – Coordenador de Laboratório previsto no PPC do respectivo curso;
III – Professor integrante de curso de Pós-Graduação stricto sensu;
Iv – Supervisor de Internato .
Art . 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 09 de outubro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

09 1407741 - 1

ATO N .º 1980/2020
ALTErA A CArGA HOrárIA no ato de designação nº 1659/2020 
para a função de Professor de Educação Superior, Nível vI, Grau A, de 
MArCEL DE ALMEIDA FrEITAS, Masp n .º 10348845, da unidade 
Acadêmica de Divinópolis, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas aulas 
semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2020 .

ATO N .º 1983/2020
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 22 uM1100092 
que ocupa, da servidora LÍGIA BArrOS DE FrEITAS, MASP nº 
1457988-2, da reitoria, a contar de 09/10/2020 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

09 1407707 - 1

rESOLuÇÃO CONuN/uEMG Nº 470, 
DE 09 DE OuTuBrO DE 2020

Aprova o Edital de eleições para escolha dos representantes do corpo 
docente na Comissão Permanente de Gestão Docente – CPGD
O Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais,
CONSIDErANDO a deliberação levada e afeito na 6ª reunião Ordiná-
ria, realizada em 06 de outubro de 2020,
rESOLvE:
Art . 1º Fica aprovado o Edital de eleições contido no Anexo Único 
desta resolução, para escolha dos representantes do Corpo Docente na 
Comissão Permanente de Gestão Docente – CPGD da uEMG .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 09 de outubro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

ANExO ÚNICO
EDITAL DE ELEIÇÕES PArA ESCOLHA DOS 

rEPrESENTANTES DO COrPO DOCENTE NA COMISSÃO 
PErMANENTE DE GESTÃO DOCENTE – CPGD .

O Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e em conformidade 
com o art . 12, inciso II, da resolução CONuN/uEMG Nº 372 de 05 de 
outubro de 2017, a resolução CONuN/uEMG Nº 394, de 24 de abril 
de 2018 e a resolução CONuN/uEMG Nº 413, de 15 de outubro de 
2018, convoca, por meio deste Edital, eleições de representantes da car-
reira docente da universidade de acordo com as seguintes disposições 
para o Processo Eleitoral .
1 . DA COMISSÃO ELEITOrAL
1 .1 O Processo Eleitoral será de responsabilidade da Comissão Eleito-
ral, constituída por Portaria a ser publicada pela reitora;
1.2 A Comissão Eleitoral terá o apoio da Gerência de Informática, da 
Procuradoria Jurídica e da Assessoria de Comunicação da uEMG;
1 .3 À Comissão Eleitoral, no exercício de suas atribuições, compete:
1 .3 .1 receber inscrições dos candidatos;
1 .3 .2 Homologar as candidaturas;
1 .3 .3 Divulgar a lista de candidatos;
1 .3 .4 Organizar o processo de votação;
1 .3 .5 Orientar o colégio eleitoral sobre o processo de votação;
1 .3 .6 receber e julgar os eventuais recursos interpostos;
1 .3 .7 Providenciar a homologação dos resultados da eleição;
1 .3 .8 resolver os casos omissos neste Edital .
2 . DAS vAGAS
2 .1 Para a composição da Comissão Permanente de Gestão Docente 
serão eleitos, por seus pares, representantes de oito das nove áreas 
do conhecimento constantes da Classificação de Áreas da CAPES, a 
saber:
a) Ciências Exatas e da Terra;
b) Ciências Biológicas;
c) Engenharias;
d) Ciências da Saúde;
e) Ciências Agrárias;
f) Ciências Sociais Aplicadas;
g) Ciências Humanas;
h) Linguística, Letras e Artes .
3 . DAS CANDIDATurAS
3 .1 Poderão se candidatar às vagas de representantes docentes, na 
Comissão Permanente de Gestão Docente, os docentes efetivos deten-
tores do título de Mestre ou Doutor, com validade nacional, em exercí-
cio na universidade, na data de publicação deste edital;
3 .2 Os candidatos serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos a 
contar da posse .
4 . DO COLÉGIO ELEITOrAL
4 .1 São considerados eleitores todos os docentes efetivos em exercício 
na universidade;
4 .2 O eleitor votará somente em candidatos da área correspondente à 
sua maior titulação;
4 .3 Os docentes interessados em votar deverão se cadastrar na área cor-
respondente a sua maior titulação, em formulário online, a ser dispo-
nibilizado no site da uEMG, www .uemg .br , até às 23:30 de 30 de 
outubro .
5 . DAS INSCrIÇÕES
5 .1 A candidatura dar-se-á mediante a inscrição realizada, em formulá-
rio online, a ser disponibilizado no site da uEMG, www .uemg .br, até 
às 23:30 de 6 de novembro de 2020;
5 .2 A inscrição será feita por candidato, individualmente;
5 .3 O Candidato deverá informar, no formulário de inscrição, em campo 
específico, a qual área, dentre as oito grandes áreas do conhecimento 
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