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SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

LoTAÇÃo – ATo Nº 04/2020
LoTA, nos termos do inciso i do art . 75, da Lei 7 .109, de 13/10/77, 
o servidor: ubá, na EE Dep . Carlos Peixoto Filho – 181951, MaSP 
1051391-9 .01, Samuel Gazolla Lima, PEBi C, a contar de 14/08/2020 .

17 1388012 - 1

SrE metropolitana A
Diretora: Cleide Maria Martins Lopes da Costa

oPÇÃo rEMuNErATÓriA – ATo Nº 16/2020
rEGiSTrA oPÇÃo rEMuNErATÓriA, nos termos do Artigo 23 
da Lei 21 .710 de 2015, combinado com o Artigo 28-A da Lei 15 .293 
de 2004, pela remuneração do cargo efetivo acrescido de 50% da remu-
neração do cargo de provimento em comissão, a partir de 15/08/2020, 
da servidora: BELo HoriZoNTE – E . E . Dep ilacir Pereira Lima, 
MaSP 930 .435-3, vANDA LÚCiA SoArES BiCALHo, PE2C, SEiii, 
vinculado ao cargo 01 .

17 1388328 - 1

SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 134/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar à Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): ribeirão das Neves – Em Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria, MaSP 1159663-2, Dalva Martins de Campo, PEBi D, 
1º cargo, por motivo de incorreção do texto, Ato nº 299, publicado em 
14 .12 .2019, onde se lê:  . . . proporcional a 3809 dias de exercício; onde 
se lê:  . . . proporcional a 3803 dias de exercício .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 135/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Férias Premio / Afastamento ao(s) 
servidor(es): Belo Horizonte – Sem Lotação – Em Afastamento Pre-
liminar à Aposentadoria, MaSP 857884-1, Maria Helena Lopes Fer-
reira Silva, PEBiii o, 1º cargo, por motivo de incorreção do texto, 
Ato nº s/nº publicado em 10 .10 .2008, onde se lê:  . . . 02 meses, ref .ao 
1º quinq ., de exercício, a partir de 10 .10 .2008; leia-se  . . . 02 meses, ref .
ao 3º quinq ., de exercício, a partir de 10 .10 .2008; Ato nº 71 publicado 
em 19/09/2012, onde se lê:  . . . 02 meses, ref .ao 3º quinq ., de exercí-
cio, a partir de 15 .10 .2012; leia-se:  . . .01 mês, ref .ao 3º quinq ., de exer-
cício, por 01 mês ref . 4º quinq . de exercício a partir de 15 .10 .2012; 
Ato nº 82 publicado em 20/05/2017, onde se lê:  . . . 01 mês, ref .ao 3º 
quinq ., de exercício, por 01 mês, ref . ao 4º quinq . de exercício, a par-
tir de 22/05/2017; leia-se:  . . .02 meses, ref .ao 5º quinq ., de exercício, a 
partir de 22 .05 .2017 .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 136/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar à Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Santa Luzia – Em Afastamento Preliminar à Apo-
sentadoria, MaSP 896710-1, Nilia Lima viana, ASBi C, 1º cargo, por 
motivo de incorreção do texto, Ato nº 275, publicado em 14 .11 .2019, 
onde se lê:  . . . a partir de 30 .04 .2014 . . . proporcional a 4555 dias de exer-
cício; onde se lê:  . . . a partir de 02 .05 .2014 . . .proporcional a 4542 dias 
de exercício .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 137/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar à Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – Sem Lotação – Em Afastamento 
Preliminar à Aposentadoria, MaSP 337851-0, Marcelina Andrade 
Lopes, PEBi P, 1º cargo, por motivo de incorreção do texto, Ato nº 42, 
publicado em 25 .02 .2017, onde se lê:  . . . correspondente à carga de 216 
h/a .; onde se lê:  . . . correspondente à carga de 214 h/a .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 138/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar à Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Santa Luzia – Em Afastamento Preliminar à Apo-
sentadoria, MaSP 836481-2, rita de Cassia da Silva, PEBi o, 1º cargo, 
por motivo de incorreção do texto, Ato nº 08, publicado em 08 .02 .2019, 
onde se lê:  . . . com direito a remuneração integral ; onde se lê:  . . . com 
direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 119 
h/a .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 139/2020
rETiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Lagoa Santa – Sem Lotação – Em Afastamento Pre-
liminar à Aposentadoria, MaSP 377704-2, Dirlene Maria de Almeida 
Cabral , PEBiii P, 1º cargo . Ato nº 171, public 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 a 
carga horária de 137 h/a .
rETiFiCAÇÃo - ATo Nº 140/2020
rETiFiCA No(s) ATo(s) de Férias-Prêmio / Concessão referente 
ao(s) servidor(es): Belo Horizonte - E .E . Getulio vargas – 2542, MaSP 
1169729-9, Shirley Fernandes Pereira, PEBi B, 3° cargo, por motivo de 
incorreção na data da vigência . Ato n° 31, publicado em 16/05/2020, 
onde se lê: . . . ref . ao 4º quinq . de exercício . . . , leia-se: . . . ref . ao 1º quinq . 
de exercício .

17 1388330 - 1

ABoNo DE PErMANÊNCiA - ATo Nº 14/2020
CoNCEDE ABoNo DE PErMANÊNCiA, nos termos do § 19 do Art . 
40 da CF/88, com a redação dada pela EC nº 41/03, ao servidor: ribei-
rão das Neves – E .E . Nilton Martins da Costa – 9903, MaSP 5894365, 
Cleudimar Fernandes da Cruz ramos, PEBi M, 1º cargo, a partir de 
03/03/2020 .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
57/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): Pedro 
Leopoldo – E .E . imaculada Conceição - 9679, MaSP 362403-8, Sonia 
Maria do Carmo, a partir de 10/08/2020, ref . ao AEBi P, 1º cargo, à 
vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03, com 
direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
58/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): vespa-
siano – E .E . José Gabriel de oliveira - 218979, MaSP 368218-4, Altina 
Silva Nogueira, a partir de 10/08/2020, ref . ao PEBiii H, 1º cargo, à 
vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 5º 
do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
59/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): Belo 
Horizonte – E .E . Celmar Botelho Duarte - 2372 , MaSP 374919-9, José 
Maria rodrigues de oliveira, a partir da data de publicação, ref . ao 
PEBi P, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 
6º da EC 41/03 c/c § 5º do art . 40 da CF/88, com direito a remunera-
ção integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
60/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA 
voLuNTáriA, nos termos do § 24º do art . 36 da CE/1989, do(s) 
servidor(es): Belo Horizonte - E .E . Antenor Pessoa – 2216, MaSP 
857763-7, Paula Mariana Perdigão Friche, a partir de 10/08/2020, ref 
ao PEBii N, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo 
art . 40, §1º, inciso iii, alínea “a” c/c § 5º da CF/88 com redação dada 
pela EC 41/03, com direito à média das remunerações de contribuição 
integral, sendo a última remuneração correspondente à carga horária 
de 118h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
61/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): Pedro 
Leopoldo – E .E . imaculada Conceição - 9679 , MaSP 541348-9, iva-
nete Lafaiete Santos Pinheiro, a partir de 10/08/2020, ref . ao PEBiii L, 

3º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 
41/03 c/c § 5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
62/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art. 36 da CE/1989, do servidor: Confins – E.E. 
São José de Confins - 9504, MaSP 880223-3, Adriane Gonçalves Dias 
oliveira, a partir da data de publicação, ref . ao PEB2N, 1º cargo, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
63/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADo-
riA, nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do servidor: ribeirão 
das Neves – E .E . Manoel Martins de Melo - 218995, MaSP 870715-0, 
Marlene iris da Silva, a partir da data de publicação, ref . ao PEB1P, 1º 
cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 
c/c § 5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
64/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): Belo 
Horizonte – E .E . Dr . João Moreira Salles - 1007 , MaSP 207812-9, 
Maria rodrigues dos Santos, a partir de 10/08/2020, ref . ao PEBi P, 
1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 
41/03 c/c § 5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral, 
correspondente à carga horária de 113 h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
65/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA 
voLuNTáriA, nos termos do § 24º do art . 36 da CE/1989, do(s) 
servidor(es): São José da Lapa - E .E . Beatriz Maria de Jesus – 224103, 
MaSP 1051835-5, Cleide Maia Bastos, a partir da data de publicação, 
ref ao EEB2H, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo 
art . 40, §1º, inciso iii, alínea “a” da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03, com direito à média das remunerações de contribuição integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
66/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADo-
riA, nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): 
Belo Horizonte – E .E . Juscelino Kubitschek de oliveira - 2518, MaSP 
368267-1, Maria Auxiliadora de Barros, a partir de 10 .08 .2020, ref . ao 
ATBivM, 2º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 
6º da EC 41/03, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
67/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA 
voLuNTáriA, nos termos do § 24º do art . 36 da CE/1989, da ser-
vidora: Belo Horizonte – E .E . Carlos Drummond de Andrade - 2526, 
MaSP 851953-0, Carlos Alberto Caetano, a partir da data de publica-
ção, ref . ao PEBi P, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria 
pelo art . 40, §1º, inciso iii, alínea “a” c/c § 5º da CF/88 com redação 
dada pela EC 41/03, com direito à média das remunerações de contri-
buição integral, correspondente à carga de 114 h/a; MaSP 324247-6, 
Liliane Pinto Coelho Brandão, a partir da data de publicação, ref . ao 
PEBi H, 2º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 40, 
§1º, inciso iii, alínea “a” c/c § 5º da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03, com direito à média das remunerações de contribuição integral, 
correspondente à carga de 114 h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
68/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do (s) servidor (es): vespa-
siano – EE Dep . renato Azeredo - 11053, MaSP 364014-1, Waldomiro 
Heymar Lucas Pereira, a partir de 10/08/2020, ref . PEBiii P, 1º cargo, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 
5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral, correspon-
dente à carga horária de 119 h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
69/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do servidor: Belo Horizonte 
– E .E . Jornalista Jorge Paes Sardinha - 931, MaSP 266203-9, Fátima 
Lúcia Brant Santos, a partir da data publicação, ref . ao PEBi P, 1º cargo, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 
5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
70/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA 
voLuNTáriA, nos termos do § 24º do art . 36 da CE/1989, do(s) 
servidor(es): Belo Horizonte - E .E . Madre Carmelita – 1457, MaSP 
1133598-1, Andrea regina Mello Fonseca, a partir de 10 .08 .2020, ref 
ao PEBii E, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo 
art . 40, §1º, inciso iii, alínea “a” da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03, com direito à média das remunerações de contribuição integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
71/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do (s) servidor (es): Santa 
Luzia – EE Lafaiete Gonçalves - 10910, MaSP 354167-9, Marcia Maria 
Soares, a partir de 14/08/2020, ref . PEBiii P, 1º cargo, à vista de reque-
rimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art . 40 
da CF/88, com direito a remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 216 h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
72/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do servidor: ribeirão das 
Neves – E .E . São Judas Tadeu - 219053, MaSP 892045-6, vicência da 
Conceição oliveira, a partir de 10/08/2020, ref . ao PEB3 H, 1º cargo, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 
5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral, correspon-
dente a carga horária de 119 h/a .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
73/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do servidor: Lagoa Santa – 
E .E . Padre Menezes - 9491, MaSP 886666-7, Tânia de Meneses Souza, 
a partir de 10/08/2020, ref . ao PEB3 P, 1º cargo, à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art . 40 da CF/88, 
com direito a remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
74/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): Santa 
Luzia – E .E . Gervasio Lara - 10821, MaSP 564195-6, Lucineia Alves 
de Araújo, a partir de 10/08/2020, ref . ao ATBii J, 1º cargo, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 41/03, com direito a 
remuneração integral .
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA - ATo Nº 
75/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADo-
riA, nos termos do § 24 º do art . 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): 
Belo Horizonte – E .E . Getúlio vargas - 2542, MaSP 211491-6, Ana 
Higina da Paixão Caldas, a partir da data de publicação, ref . ao PEB3P, 
1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º da EC 
41/03 c/c § 5º do art . 40 da CF/88, com direito a remuneração integral, 
correspondente à carga horária de 134 h/a .
ANuLAÇÃo - ATo Nº 40/2020
ANuLA No ATo, no que se refere a(aos) servidor(es): Santana do 
riacho – E .E . Dona Francisca Josina – 10936, MaSP 345158-0, Maria 
Stela Ferreira dos Santos, EEB2 G, 3º cargo, na parte em que anula 
Férias Prêmio / Afastamento, Ato nº 54, publicado em 16/06/2020, por 
desistência do servidor .
ANuLAÇÃo - ATo Nº 41/2020
ANuLA No ATo, no que se refere a(aos) servidor(es): Anula o Ato no 
que se refere ao(s) servidor(es): Pedro Leopoldo – Servidor sem Lota-
ção - Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 541348-9, 
ivanete Lafaiete Santos Pinheiro, PEBiiiL, 3º cargo, referente a con-
cessão 8º biênio, Ato nº 07, publicado em 26/01/2013, por motivo con-
cessão indevida .
ANuLAÇÃo - ATo Nº 42/2020
ANuLA No ATo, no que se refere a(aos) servidor(es): Belo Horizonte 
– Servidor aposentado, MaSP 345906-2, Maria da Conceição Moreira 
Santos, PEBi P, 2º cargo, na parte em que concedeu Férias Prêmio / 
Conversão em espécie, Ato nº 25/2015, publicado em 30/09/2015, por 
motivo de concessão indevida .
ANuLAÇÃo - ATo Nº 43/2020
Anula no Ato no que se refere ao(s) servidor(es): Santa Luzia – Em 
afastamento preliminar a aposentadoria, MaSP 896710-1, Nilia Lima 
Viana, ASBI C, 1º cargo, na parte em que retificou, afastamento preli-
minar à aposentadoria, Ato nº 22, publicado em 14 .02 .2020, por motivo 
de retificação indevida.

FÉriAS - PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 60/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): ribeirão das Neves – E .E . Anto-
nio Miguel Cerqueira Neto - 10049, MaSP 1016041-4, Cintia Lima dos 
Santos, PEBiA, 4º cargo, ref . ao 1 º quinq ., de exercício, e 03 meses, 
ref . ao 2º quinq ., de exercício, a partir de 05/03/2018, data do aprovei-
tamento de tempo .
FÉriAS - PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 61/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – Sem Lotação 
- Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 337851-0, Mar-
celina Andrade Lopes, PEBi P, 1º cargo, ref . ao 6º qüinq . de exercício 
a partir de 06 .02 .2017 .
FÉriAS - PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 62/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): ribeirão das Neves – Sem Lota-
ção - Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 377835-4, 
rita Pereira da Silva, PEBi A, 2º cargo, ref . ao 1º qüinq . de exercício 
a partir de 20 .12 .2013 .
FÉriAS - PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 63/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – E .E . Prof .º 
Bolivar de Freitas- 2305, MaSP 1108738-4, Davidson rogério Gon-
çalves Conceição, PEBiC, 1º cargo, ref . ao 3º quinq ., de exercício, a 
partir de 06/02/2020; E .E . Três Poderes – 2402, MaSP 1260724-8, 
Everton Manuel Nonato, PEBii D, 2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exer-
cício, a partir de 16/05/2018; MaSP 1165334-2, rodrigo Souza Soares 
da Costa, PEBiB, 3º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a partir de 
23/02/2019; ribeirão das Neves – E .E . Prof .º Helvecio Dahe – 9971, 
MaSP 980439-4, Sergio ricardo dos Santos vieira, PEBiiH, 2º cargo, 
ref . ao 3º quinq ., de exercício, a partir de 28/12/2019 .
FÉriAS - PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 64/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): vespasiano E .E . Padre José 
Senabre 11045 - MaSP:886281-5 Gislaine Ferreira dos Santos Lopes, 
ATB3 J, 1º cargo, ref . ao 5º quinq . de exercício, a partir de 26/08/2019 .
FÉriAS-PrÊMio- CoNvErSÃo EM ESPÉCiE - ATo Nº 17/2020
DECLArA o direito, nos termos do § 2º do art . 1° do Decreto no 
44391/06, do ex-servidor falecido, em favor do cônjuge sobrevivente e/ 
ou herdeiro (s): Belo Horizonte - . MaSP 345906-2, Maria da Conceição 
Moreira Santos, ex ocupante do cargo de PEBi P, 2° cargo, 07 meses de 
férias prêmio, ref . ao 1º, 2º e 3º quinq . de exercício .
GrATiFiCAÇÃo DE iNCENTivo À DoCÊNCiA - 5% - ATo Nº 
14/2020
CoNCEDE GrATiFiCAÇÃo DE iNCENTivo À DoCÊNCiA - 
5%, nos termos da Lei nº 8 .517, de 09/01/1984, da Lei nº 9 .831, de 
04/07/1989 e da Lei nº 9 .957, de 18/10/1989, a: Belo Horizonte – 
Sem Lotação - Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MASP 
857763-7, Paula Mariana Perdigão Friche, PEBii N - 1º cargo, ref . ao 7º 
biênio, a partir de 10 .06 .2008, ref . ao 8º biênio, a partir de 20 .06 .2011 .
GrATiFiCAÇÃo DE iNCENTivo À DoCÊNCiA - 5% - ATo Nº 
15/2020
CoNCEDE GrATiFiCAÇÃo DE iNCENTivo À DoCÊNCiA - 
5%, nos termos da Lei nº 8 .517, de 09/01/1984, da Lei nº 9 .831, de 
04/07/1989 e da Lei nº 9 .957, de 18/10/1989, a: ribeirão das Neves 
–Sem lotação –Em afastamento preliminar a aposentadoria, MASP 
321459-0, Maria do Carmo da Gloria Tomazilli, PEBi P - 1º cargo, ref . 
ao 10º biênio, a partir de 07 .08 .2008 .

17 1388329 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PorTAriA/uEMG Nº 077, DE 17 DE AGoSTo DE 2020 .
Constitui Comissão Eleitoral para organização e execução do processo 
eleitoral de Direção nas unidades de João Monlevade e Carangola 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 execu-
ção do processo eleitoral de Direção nas unidades de João Monlevade 
e Carangola da universidade do Estado de Minas Gerais .
Art . 2º A Comissão de que trata o art .1º será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:
i - Moacyr Laterza Filho, MASP 1152258-8;
ii - Lígia Barros de Freitas, MASP 1457988-2;
iii - Kelly da Silva, MASP 1273379-6;
iv - Sidneia Aparecida Mainete, MASP 1158962-9;
v - Maria Cristina da Silva, MASP 1047456-7 .
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 17 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

17 1388344 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 466, 
DE 17 DE AGoSTo DE 2020 .

Aprova edital de eleição de Diretores e vice-Diretores para as unidades 
Acadêmicas da uEMG que menciona, no ano de 2020 .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
considerando
A deliberação levada a efeito na 5ª reunião ordinária, realizada em 13 
de agosto de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovado o Edital de Eleição contido no Anexo Único desta 
resolução, para as funções de Diretor e vice-Diretor das seguintes uni-
dades Acadêmicas da uEMG no ano de 2020:
i- unidade Acadêmica de João Monlevade;
ii- unidade Acadêmica de Carangola .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 17 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

EDiTAL PArA A ELEiÇÃo DE DirETor (A) E viCE-
DirETor (A) DE uNiDADES ACADÊMiCAS DA uEMG

o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
pela Presidenta, reitora Lavínia rosa rodrigues, no uso de suas atri-
buições estatutárias e regimentais e na forma dos artigos 51 e 52 do 
Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 46 .352/2013 convoca, por 
meio deste Edital, eleições para composição de lista tríplice de candida-
tos aos cargos de Diretor(a) e vice-Diretor(a) com pleito para 2020 nas 
unidades Acadêmicas da uEMG de Carangola e de João Monlevade .
1 . DAS CoMiSSÕES ELEiTorAiS
1 .1 o processo eleitoral, respeitado o disposto no Estatuto da uEMG, 
será de responsabilidade da Comissão Eleitoral Central, designada pela 
reitora da uEMG, e das Comissões Eleitorais Locais das unidades 
Acadêmicas, designadas pelo(a) respectivo(a) Diretor(a) .
1 .1 .1 As Comissões, no exercício de suas atribuições, terão o apoio da 
Secretaria dos Conselhos Superiores, da Gerência de Tecnologia da 
informação e Comunicação, Assessoria de Comunicação Social e da 
Procuradoria da uEMG .
1 .2 À Comissão Eleitoral Central compete:
1 .2 .1 Cumprir e fazer cumprir o calendário eleitoral;
1 .2 .2 orientar e dar assistência às Comissões Eleitorais Locais;
1 .2 .3 Publicar a lista de candidatos;
1 .2 .4 Providenciar os recursos necessários à votação e à apuração;
1 .2 .5 regulamentar a propaganda eleitoral;
1 .2 .6 receber os eventuais recursos interpostos e decidir sobre eles;
1 .2 .7 Providenciar a publicação e a homologação dos resultados da 
eleição;
1 .2 .8 resolver os casos omissos .
1 .3 A Comissão Eleitoral Local será composta, no mínimo, por três 
representantes docentes, um representante discente e um representante 
técnico-administrativo .

1 .4 À Comissão Eleitoral Local compete:
1 .4 .1 Zelar pelo pleno cumprimento das exigências do edital, das nor-
mas e dos regulamentos relativos ao processo eleitoral;
1 .4 .2 receber, registrar e homologar as inscrições dos candidatos;
1 .4 .3 Divulgar as listas de candidatos e encaminhá-las à Comissão Elei-
toral Central;
1 .4 .4 Sortear a ordem dos nomes dos candidatos para apresentação na 
cédula, nos atos e nos procedimentos relativos ao processo e à cam-
panha eleitoral;
1 .4 .5 Atuar como moderadora nos debates dos candidatos com a comu-
nidade acadêmica ou indicar o responsável por fazê-lo;
1 .4 .6 organizar os locais de funcionamento das Mesas receptoras para 
aqueles que necessitarem se deslocar para a respectiva unidade Acadê-
mica, inclusive para aqueles que votarão “em separado” nos termos do 
item 9 .6 deste Edital .
1 .4 .7 Nomear os componentes das Mesas receptoras;
1 .4 .8 Supervisionar o processo de votação e de apuração;
1.4.9 Elaborar o boletim final de apuração com base nos votos apurados 
pela Gerência de informática e no registro dos votos em separado .
1.4.10 Elaborar a ata final de votação que deverá conter o número de 
votos apurados por segmento;
1 .4 .11 Encaminhar ao Conselho Departamental da unidade Acadêmica 
a ata final e o boletim final de apuração da eleição;
1 .4 .12 interagir com a Comissão Eleitoral Central para resolver os 
casos omissos .
2 . DA LiSTA TrÍPLiCE
2 .1 . A lista tríplice será composta pelos nomes integrantes das três cha-
pas que tenham obtido a maior votação no pleito eleitoral, em ordem 
decrescente do número de votos alcançados .
2 .2 o Conselho Departamental organizará a lista tríplice e encaminhará 
à reitora .
2 .3 A reitora escolherá, dentre os integrantes da lista tríplice, o(a) 
Diretor(a) e o(a) vice-Diretor(a) da unidade Acadêmica que por ela 
serão nomeados e empossados .
3 . DoS CANDiDAToS
3 .1 os candidatos a Diretor(a) e vice-Diretor(a) devem, obrigatoria-
mente, pertencer ao corpo docente efetivo, em cargo de Professor de 
Educação Superior de 40 horas semanais, em exercício, incluindo os 
que estiverem ocupando cargo de provimento em comissão .
4 . Do CoLÉGio ELEiTorAL
4 .1 o Colégio Eleitoral da unidade Acadêmica em pleito eleitoral será 
constituído pelos professores efetivos e servidores técnico-administra-
tivos efetivos, em exercício na respectiva unidade acadêmica, e estu-
dantes regularmente matriculados e frequentes, inclusive do ensino a 
distância, assim discriminados:
a) Professores detentores de cargo efetivo a que se refere o art . 1º, i, da 
Lei 15 .463/2005, em exercício na respectiva unidade Acadêmica;
b) Servidores técnico-administrativos, detentores de cargo efetivo a que 
se refere o art . 1º, ii e iii, da Lei 15 .463/2005, em exercício na respec-
tiva unidade Acadêmica;
c) Discentes regularmente matriculados e frequentes nos cursos de gra-
duação e pós-graduação oferecidos pela unidade Acadêmica .
4 .2 Não integram o Colégio Eleitoral:
a) os professores designados, na forma do art . 10 da Lei nº 
10254/1990;
b) os professores e servidores técnico-administrativos aposentados, em 
licença para tratar de interesses particulares, ou à disposição de outros 
órgãos;
c) os servidores terceirizados e os ocupantes exclusivamente de car-
gos comissionados de recrutamento amplo, que não possuam vínculo 
efetivo com a uEMG;
d) os professores, os servidores técnico-administrativos e os estudan-
tes de unidade Acadêmica distinta daquela em que se realiza o pro-
cesso eleitoral;
e) os estudantes que obtiveram trancamento de matrícula .
4 .3 os eleitores pertencentes a mais de um segmento votarão da 
seguinte forma:
4 .3 .1 Professor que também exercer função de técnico administrativo, 
vota como professor;
4 .3 .2 Professor que também for estudante, vota como professor;
4 .3 .3 Técnico administrativo que também for estudante, vota como 
Técnico Administrativo;
4 .4 . os pesos dados aos votos válidos dos segmentos que integram o 
Colégio Eleitoral serão distribuídos da seguinte forma:
a) Corpo docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
b) Corpo técnico-administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
c) Corpo discente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
4 .5 . o número de votos da chapa será o número resultante da soma dos 
votos ponderados dos três segmentos a ela atribuídos, calculados na 
forma do item 10 .3 deste Edital .
5 . Do CALENDário
5 .1 . o calendário das eleições será o seguinte:

5 .1 .1 18-08-2020 Publicação do Edital das eleições
5 .1 .2 01-09-2020 início das inscrições de Chapas

5 .1 .3 03-09-2020 Encerramento do prazo para inscrição de 
Chapas

5 .1 .4 04-09-2020 Divulgação e sorteio das chapas para ordem na 
cédula eletrônica de votação

5 .1 .5 08-09-2020 Prazo de impugnação das candidaturas 
divulgadas

5 .1 .6 09-09-2020 Contrarrazão de impugnação de candidaturas

5 .1 .7 10-09-2020 Análise, julgamento e publicação da decisão pela 
Comissão Eleitoral Central

5 .1 .8 11-09-2020 Homologação das candidaturas pela Comissão 
Eleitoral Central

5 .1 .9 12-09-2020 início da campanha eleitoral
5 .1 .10 29-09-2020 Encerramento da campanha eleitoral

5 .1 .11 30-09-2020 votação e apuração do resultado pela Comissão 
Eleitoral Local

5 .1 .12 01-10-2020 Encaminhamento do resultado à Comissão Elei-
toral Central .

5 .1 .13 02-10-2020 Publicação do resultado das eleições no site da 
uEMG

5 .1 .14 05-10-2020 Período recursal contra o resultado do pleito 
eleitoral

5 .1 .15 06-10-2020 Contrarrazão de recurso
5 .1 .16 07-10-2020 Julgamento dos recursos

5 .1 .17 08-10-2020 Homologação do resultado pela Comissão Elei-
toral Central

5 .1 .18 09-10-2020 Encaminhamento da Lista Tríplice à reitora pelo 
Conselho Departamental

5 .2 Considerar-se-á “publicação” a divulgação pela Comissão Eleito-
ral Central feita através da página oficial da UEMG (http://www.uemg.
br/), excluída a publicação mencionada no item 5 .1 .1, que se dará pelo 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
6 . DAS iNSCriÇÕES
LoCAL:
6 .1 Cada Comissão Local terá um e-mail próprio para receber as 
inscrições .
6 .1 .1 recebidas as inscrições, seus respectivos documentos, bem como 
cópia do e-mail de inscrição, cabe à Comissão Local postá-las no Sis-
tema Eletrônico de informações (SEi) e assinar eletronicamente para 
fins de divulgação no site da UEMG, nos termos deste Edital.
Horário:
6 .2 .1 Somente serão aceitas inscrições de candidaturas registradas junto 
à Comissão Eleitoral Local até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta 
e nove) minutos do último dia do prazo fixado no calendário eleitoral.
6 .3 os candidatos aos cargos eletivos propostos neste Edital estarão 
impedidos de participar das Comissões Eleitorais (Central e Local), das 
Mesas receptoras
6 .4 No ato da inscrição da chapa, os candidatos a Diretor(a) e a vice-
Diretor(a) deverão apresentar o plano de trabalho da gestão .
6 .4 .1 . Consideram-se inscritas as chapas cujos documentos tenham o 
visto do Coordenador da Comissão Eleitoral Local emitido no SEi, nos 
termos do item 6 .1 .1 .
7 . Do MATEriAL NECESSário À ELEiÇÃo
7 .1 A Comissão Eleitoral Central repassará à Comissão Eleitoral Local 
as instruções e arquivos necessários à votação e à apuração, incluindo: 
relação de votantes por segmento; lista de candidatos, por ordem de ins-
crição; formulários das atas de votação e de apuração .
7 .2 o sorteio do número das chapas, para apresentação no painel de 
votação, nos atos e procedimentos referentes ao processo e à campanha 
eleitoral, será realizado pela Comissão Eleitoral Local da respectiva 
unidade Acadêmica, na presença física ou virtual dos candidatos ou 
dos representantes oficialmente indicados pelos mesmos.

 
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 3202008172233490119.
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7 .3 A Comissão Eleitoral Local divulgará, com antecedência, os locais 
de votação, onde estarão disponíveis computadores preparados com os 
painéis de votação .
8 . DA CoMPETÊNCiA DAS MESAS rECEPTorAS
8 .1 As Mesas receptoras serão compostas de um presidente e dois 
mesários .
8 .2 Compete ao Presidente da Mesa receptora:
8 .2 .1 receber as instruções e arquivos necessários da Comissão Eleito-
ral Local da unidade universitária;
8 .2 .2 Dirigir os trabalhos, supervisionar a entrada de eleitores no local 
disponibilizado na unidade Acadêmica para a votação on-line e dirimir 
dúvidas relativas à votação;
8 .2 .3 indicar, entre os mesários, seu substituto, quando for o caso;
8 .2 .4 indicar, entre os mesários, o Secretário, que lavrará a ata de 
votação .
8 .3 Compete aos mesários:
8 .3 .1 Executar as atividades afetas ao acompanhamento do processo 
de votação on-line e à apuração dos votos, cumprindo as determina-
ções do presidente .
9 . Do ProCESSo DE voTAÇÃo
9 .1 Em função das regras de isolamento social impostas pelas auto-
ridades competentes, a bem da prevenção e repressão à pandemia de 
Covid-19, o processo de votação será on-line, por meio de sistema 
desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da informação e Comunica-
ção da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças (ProPGEF) .
9 .1 .1 Cabe à Gerência de Tecnologia da informação e Comunicação a 
gestão do sistema de votação e a responsabilidade pela segurança de 
dados a ele remetidos .
9 .1 .2 Todos os eleitores serão cadastrados antecipadamente em sof-
tware de votação, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da infor-
mação e Comunicação da uEMG, que dará suporte e atendimento no 
dia das eleições .
9 .2 o eleitor exercerá o direito de voto direcionado à unidade Acadê-
mica em que é vinculado, observadas as disposições contidas no item 
4 .3 .
9 .3 As eleições dar-se-ão pelo voto on-line, direto, secreto e facultativo, 
podendo ser efetuado por meio de dispositivos pessoais conectados à 
internet, tais como celular, computador, tablet, entre outros, ou ainda, 
em computadores disponíveis no local de votação na respectiva uni-
dade Acadêmica .
9 .3 .2 Cada eleitor receberá por e-mail, antes da data da votação, login 
(nome de usuário ou simplesmente usuário) e senha para acessar o pai-
nel de votação .
9 .4 No dia da votação o painel de votação será acessado via usuário e 
senha, de modo que cada segmento votará de acordo com sua categoria: 
corpo docente; corpo discente e corpo técnico-administrativo .
9 .4 .1 No painel de votação constarão o número das chapas com as res-
pectivas fotos dos concorrentes, segundo a ordem obtida em sorteio .
9 .4 .2 o eleitor votará em uma única chapa de candidatos a Diretor(a) 
e vice-Diretor(a) .
9 .4 .3 o comprovante de registro do voto será enviado automaticamente 
para o e-mail de cada eleitor cadastrado .
9 .5 Na hipótese de a Comissão Eleitoral Local prever possível aglo-
meração de eleitores que, impedidos de votar a distância, tenham de 
comparecer à unidade Acadêmica, deverão ser respeitados protoco-
los sanitários e de biossegurança de prevenção ao Covid-19, nos ter-
mos e orientações previstos nas normativas já em vigor à respeito, ou 
ainda, conforme orientações da Comissão uEMG de Enfrentamento ao 
Covid-19, caso necessário .
9 .5 .1 Não serão admitidos votos por procuração .
9 .6 votarão em separado nas unidades as pessoas que, se julgando com 
direito ao voto, não tenham seus nomes cadastrados nas listas oficiais 
de eleitores .
9 .6 .1 No voto em separado, o eleitor colocará sua cédula de votação 
em envelope lacrado, que será inserido em um segundo envelope, con-
tendo a argumentação sucinta de defesa de seu voto, e entregue à mesa 
receptora na unidade .
9.7 O horário de votação será definido pela Comissão Eleitoral Local 
de acordo com o funcionamento da unidade Acadêmica em pleito, 
devendo o mesmo ser informado à Comissão Central antes do início 
do período de campanha .
10 . DA APurAÇÃo
10 .1 Encerrado o processo de votação, iniciar-se-á, imediatamente, a 
apuração dos votos pelos boletins emitidos pelo software e pelos com-
ponentes da Mesa receptora, de maneira ininterrupta e no mesmo local 
da votação, no caso dos votos em separado .
10.1.1 Cada chapa concorrente poderá ter 1(um) fiscal por Mesa Recep-
tora, previamente credenciado junto à respectiva Comissão Eleitoral 
Local até a véspera da eleição;
10 .1 .2 A apuração terá início com o julgamento dos votos em separado, 
quando houver;
10 .1 .2 .1 Considerado válido o voto em separado, sua ocorrência será 
registrada em folha anexa ao mapa de apuração, devidamente assinada 
pelos integrantes da Mesa receptora, e a cédula será colocada na urna .
10 .2 A apuração será registrada em boletins individualizados por seg-
mento (corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente);
10 .2 .1 Serão anulados os registros que contiverem votos para mais de 
uma chapa ou, no caso do voto em separado, que contiverem qualquer 
tipo de rabisco, rasura ou mensagem .
10 .3 o número de votos válidos ponderados de cada chapa será calcu-
lado de acordo com a seguinte fórmula:
TvC = [(vCE/vvE)*0,25 + (vCT/vvT)*0,25 + (vCD/
vvD)*0,50]*Tvu
TvC = Número Total de votos válidos Ponderados da Chapa
vCE = Número de votos válidos da Chapa entre os Estudantes
vvE = Número de votos válidos entre os Estudantes
vCT = Número de votos válidos da Chapa entre os Técnicos-
Administrativos
vvT = Número de votos válidos dos Técnicos-Administrativos
vCD = Número de votos válidos da Chapa entre os Docentes
vvD = Número de votos válidos dos Docentes
Tvu = Número Total de votos válidos da unidade (Tvu = vvE + 
vvT +vvD)

10 .4 Após o término da apuração, a Mesa receptora elaborará e assi-
nará os relatórios, e entregará toda a documentação (ata, cédulas, bole-
tins, lista de votantes e relatórios) à Comissão Eleitoral Local .
10 .5 A Comissão Eleitoral Local encaminhará o resultado da apuração 
dos votos da unidade Acadêmica ao Presidente do Conselho Departa-
mental e à Comissão Central .
10 .6 A Comissão Eleitoral Central publicará o resultado das eleições, 
contendo a ponderação dos votos válidos de cada chapa, o número 
absoluto de votos válidos, nulos, abstenções, cabendo recurso à Comis-
são Eleitoral Central, no prazo previsto no item 5 .1 .14 .
10 .7 A Comissão Eleitoral Central homologará os resultados das elei-
ções, após o prazo de recursos, e os encaminhará ao Conselho Departa-
mental para organização da lista tríplice, a ser enviada à reitora .
10 .8 A Comissão Eleitoral Central dará por encerradas suas atividades 
com o encaminhamento à reitora da lista tríplice dos eleitos, previsto 
no item 5 .1 .18 .
11 . DAS DiSPoSiÇÕES FiNAiS
11 .1 os candidatos terão livre acesso à unidade Acadêmica para a cam-
panha eleitoral, respeitados os protocolos sanitários vigentes e desde 
que haja comunicação prévia à Comissão Local, que informará à Dire-
ção da unidade .
11 .1 .1 Ficará a cargo da Comissão Local enviar por e-mail o arquivo 
digital, de responsabilidade de cada chapa concorrente, contendo a sín-
tese do plano de trabalho para os membros do colégio eleitoral .
11 .1 .2 . o arquivo digital deverá estar em formato PDF, dentro do limite 
de 1MB .
11 .2 A Direção da unidade Acadêmica deverá facilitar o acesso dos 
candidatos e permitir a afixação de material de campanha em local pre-
viamente definido.

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 17 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

17 1388361 - 1

PorTAriA/uEMG Nº 078, DE 17 DE AGoSTo DE 2020 .
Altera a composição da Comissão Eleitoral para organização e exe-
cução do processo de eleição suplementar de membros no Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade do Estado de Minas 
Gerais .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais,
rESoLvE:
Art . 1º o art . 2º da PorTAriA/uEMG Nº 075, DE 12 DE AGoSTo 
DE 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 2º A Comissão de que trata o art .1º da presente Portaria será com-
posta pelos seguintes membros, sob a presidência da primeira:
i - Nágela Aparecida Brandão, Masp 1081659-3;
ii - Luciano Alves Nascimento, Masp 1412336-8;
iii - Antônio Ferreira de Araújo Júnior, Masp 1363709-5 .”
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 17 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitoria

17 1388355 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 465, 
DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .

Dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os estudantes dos 
cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, enquanto durar a 
situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da 
Covid-19 .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições regimentais e nos termos do Decreto Esta-
dual nº 46 .352, de 25 de novembro de 2013,
CoNSiDErANDo a resolução CEE/MG nº 475, de 14 de julho de 
2020, que dispõe sobre a substituição das aulas e atividades práti-
cas de estágio obrigatório presenciais por aulas ou atividades remo-
tas, enquanto durar a situação de pandemia do CoviD-19, e dá outras 
providências;
rESoLvE:
Art . 1º Fica concedida, no âmbito da uEMG, a antecipação da colação 
de grau a estudantes regularmente matriculados nos cursos de gradua-
ção em Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, desde que tenham inte-
gralizado 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para 
o estágio curricular obrigatório, enquanto durar a situação de emer-
gência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronaví-
rus - Covid-19 .
§ 1º . Considera-se estágio obrigatório para os cursos de graduação em 
Enfermagem e em Fisioterapia a atividade supervisionada equivalente 
a vinte por cento da carga horária total do curso, estabelecida no Projeto 
Pedagógico do Curso .
§ 2º . Considera-se estágio obrigatório para o curso de graduação em 
Medicina o internato médico por um período de dois anos de forma-
ção em serviço .
Art . 2º o processo de antecipação de colação de grau deverá ser ins-
truído pela Direção da unidade Acadêmica, após a devida aprovação 
do Colegiado de Curso, mediante a verificação do histórico acadêmico 
dos estudantes .
Art . 3º o estudante poderá prestar juramento e receber a outorga de 
grau em data e horário previamente agendados no Conselho Departa-
mental da unidade Acadêmica a qual está vinculado, nos termos do art . 
66 do regimento Geral da uEMG e do art . 2º da resolução CoNuN/
uEMG Nº 456, de 04 de junho de 2020 .
Art . 4º os diplomas, bem como declarações de conclusão de curso de 
graduação, emitidos em razão desta resolução, terão o mesmo valor 
daqueles emitidos em rito ordinário .
Art . 5º os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho universitário .
Art . 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 .
Lavínia rosa rodrigues

Presidenta do Conselho universitário
14 1387894 - 1

ATo Nº 121 - DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, rETiFiCA, nos atos de concessão de QuiNQuÊNio, referente aos servidores: Masp 1046110-1, 
Magno otávio Salgado de Freitas, PES, no ato nº 136/DDrH/2018, publicado no DoEMG de 04/12/2018, onde se lê: 5º quinquênio magistério a 
partir de 21/11/2018, leia-se: 5º quinquênio magistério a partir de 01/12/2018 . Masp 1045971-7, Maria Aparecida Alves Guimarães, TuNiv, no ato 
nº 070/DDrH/2017, publicado no DoEMG de 12/07/2017, onde se lê: 5º quinquênio administrativo a partir de 20/05/2017, leia-se: 5º quinquênio 
administrativo a partir de 10/06/2017 . Masp 1045840-4, Maria Luci de Araújo Queiroz, TuS, no ato nº 082/DDrH/2019, publicado no DoEMG de 
30/07/2019, onde se lê: 8º quinquênio administrativo a partir de 05/02/2018, leia-se: 8º quinquênio administrativo a partir de 05/12/2018 .

ATo Nº 122 - DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CoNCEDE ADiCioNAL Por TEMPo DE SErviÇo, nos termos do art . 113 do ADCT da 
CE/1989, c/c o inciso xiv do art . 37 da Cr/1988, aos servidores:

Masp Servidor Cargo Adm . A partir de
0903806-8 Andréa Maria Narciso rocha de Paula PES 01 26/07/2020
0913867-8 Aparecida rosângela Silveira PES 02 29/07/2020
1046711-6 Dulcivânia Ferreira Leite PES 01 08/07/2020
1046147-3 Francisco de Assis Silva TuS 01 24/07/2020
1046340-4 Gilberto Mendes Brant TuS 01 25/07/2020
0368018-8 idalécia Soares Correia PES 03 30/07/2020
1045796-8 Marta valéria Lisboa AuNiv 01 04/07/2020
0380070-3 Simone viana Duarte PES 02 31/07/2020

ATo Nº 123 – DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CoNCEDE GrATiFiCAÇÃo DE iNCENTivo À DoCÊNCiA DE 5 %, nos temos da Lei nº . 
8 .517 de 09/01/1984, da Lei nº . 9 .831 de 04/7/1989 e da Lei nº . 9 .957 de 18/10/1989 às professoras:

Masp Servidor Adm . N° Biênio A partir de
1063328-7 Patrícia Neves Guimarães 02 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 31/10/2018
1157945-5 regina Coele Cordeiro 02 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° 14/11/2019
0931148-1 rita de Cássia Silva Dionísio Santos 06 10° 11/09/2019

ATo Nº 124 – DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CoNCEDE 03 MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos temos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a 
serem usufruídas oportunamente, à servidora:

Masp Servidor Cargo Adm . ref . ao Quinq . A partir de

1157945-5 regina Coele Cordeiro PES 02
1° 14/11/2019
2° 14/11/2019
3° 17/02/2020

ATo Nº 125 – DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, rETiFiCA, no ato nº 138/DDrH/2018 de concessão de férias-Prêmio para gozo oportuno, 
publicado no DoEMG de 04/12/2018, referente ao servidor: Masp 1046110-1, Magno otávio Salgado de Freitas , PES, Admissão 02, onde se lê: 
concede 03 meses referentes ao 5º período quinquenal a partir de 21/11/2018, leia-se: concede 03 meses referentes ao 5º período quinquenal a partir 
de ar 01/12/2018 .

ATo Nº 126 - DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, TorNA SEM EFEiTo, no ato nº 046/DDrH/2020, publicado no DoEMG de 27/03/2020, as 
concessões de férias-Prêmio para gozo oportuno, referentes ao servidor: Masp 1174472-9, Alphonsus Frederico Antunes Domingos, TuNiv, Admis-
são 01, por motivo de publicação indevida .

17 1388271 - 1

PorTAriA/uEMG Nº 076, DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .
Concede progressão a servidores da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG – nas carreiras do Grupo de Atividades de Educação Supe-
rior 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 . 20 da 
Lei nº . 15 .463, de 13 de janeiro de 2005,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida progressão na carreira a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Edu-
cação Superior, de que trata o art . 20 da Lei nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, lotados na universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a 
contar da data constante do Anexo i 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 14 de agosto de 2020 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExo i
(a que se refere o art . 1º da PorTAriA/uEMG Nº 076, DE 14 DE AGoSTo DE 2020)

NoME MASP CArrEirA SiTuAÇÃo ATuAL SiTuAÇÃo NovA viGÊNCiANível Grau Nível Grau
FErNANDo SALoMoN BEZErrA 0952730/0 PES vi B vi C 01/06/2020
ESTENiTA FErrEirA 1033935/6 TuNiv vi C vi D 30/06/2020
GLoriA MAriA SANToS 1033938/0 TuNiv v C v D 30/06/2020
vANiA APArECiDA DE JESuS 1033958/8 TuNiv vi C vi D 30/06/2020
EDuArDo AuGuSTo DoS rEiS 1033933/1 TuNiv vi C vi D 30/06/2020

17 1388022 - 1

universidade Estadual de montes claros - uNimoNtES
reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATo Nº 120 – DDrH/2020 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros - uNi-
MONTES, IRINEU RIBEIRO LOPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 035-Reitor/2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CoNCEDE QuiNQuÊNio, nos termos do art . 112 do ADCT da CE/1989 às servidoras:

Masp Servidor Cargo Adm . N° Quinq . A partir de
0368018-8 idalécia Soares Correia PES 03 5° (M) 04/02/2020
1063328-7 Patrícia Neves Guimarães PES 02 1° e 2° (M) 31/10/2018

1157945-5 regina Coele Cordeiro PES 02 1° e 2° (M) 14/11/2019
3° (M) 17/02/2020

ATo Nº 066 - rEiTor/2020 - o reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - uNiMoNTES, Professor ANTÔNio ALviMAr SouZA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 7º, 
inciso iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, rEGiSTrA 
AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, nos termos 
do art . 36, § 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989, 
da servidora vErALÚCiA FErrEirA Do roSário roCHA, Masp 
1046952-6, CPF 668 .253 .426-49 ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
Administrativo universitário, Nível iv Grau i, lotada no Hospital uni-
versitário Clemente de Faria, à vista de requerimento de aposentadoria 
pelo art . 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41 de 19 de dezembro de 
2003 c/c art . 2º da Emenda Constitucional Federal nº 47 de 05 de julho de 
2005, a contar de 10/08/2020, com direito aos proventos integrais calcula-
dos com base na última remuneração .

ATo Nº 067- rEiTor/2020 - o reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - uNiMoNTES, Professor ANToNio ALviMAr SouZA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 7º, 
inciso iv, do Decreto nº . 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, CoN-
CEDE ABoNo DE PErMANÊNCiA, nos termos do § 19 do art . 40 da 
CF/88 com redação dada pela EC n° 41/03 à servidora: Masp 0384211-9, 
SiMoNE DE MELo CoSTA, a contar de 06/08/2020 .

ATo Nº 068 - rEiTor/2020 - o reitor da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNiMoNTES, Professor ANToNio ALviMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso iv, do Decreto nº . 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, 
Por iNvALiDEZ, a ser concedida nos termos do inciso i do § 1º do 
art . 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 41/2003, observando 
o disposto na EC nº 70/2012, da servidora MAGNA ELiSABETE DiAS 
SiLvA, Masp 1062090-4, CPF 564 .622 .206-00, ocupante do cargo efe-
tivo de Técnico universitário da Saúde, Nível v, Grau B, lotada no Hos-
pital universitário Clemente de Faria da universidade Estadual de Mon-
tes Claros – uNiMoNTES, com direito nos termos art .40, § 1º, inciso i, 
da Constituição Federal de 05/10/1988 combinado com art . 8º, inciso iii, 
alínea “B”,da Lei Complementar nº 64 de 2002, aos proventos proporcio-
nais, a partir de 13/03/2020 .

ATo Nº 069 - rEiTor/2020 - o reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - uNiMoNTES, Professor ANTÔNio ALviMAr SouZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 7º, inciso 
iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, DECLArA APo-
SENTADo Por iNvALiDEZ, a contar de 02/03/2020, o servidor LuiZ 
DE oLivEirA FiLHo, Masp 1046681-1, CPF 564 .415 .336-34, ocu-
pante do cargo efetivo de Técnico universitário, Nível vi, Grau C, com 
direito aos proventos integrais, observando o disposto na EC nº 70/2012, 
nos termos art .40, § 1º, inciso i, da Constituição Federal de 05/10/1988 
combinado com art . 8º, inciso iii, alínea “A”, § 2º, inciso iii da Lei Com-
plementar nº 64 de 2002 .

17 1388002 - 1

Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Alvimar José Tito

ATo ADMiNiSTrATivo Nº 21 .2020 .
CoNCESSÃoDECoMPoSiÇÃo rEMuNErATÓriA

o Presidente da Fundação Educacional Caio Martins, no uso de suas 
atribuições,CoNCEDECoMPoSiÇÃo rEMuNErATÓriA, nos ter-
mos do art . 20, ii, da Lei Delegada nº 175, de 26/01/2007, alterada pelo 
art . 16da Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011, à servidora Léa Lúcia 
Cecílio Braga, MASP 900 .268-4,pela remuneração do cargo efetivo de 
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Nível iii, 
Grau C,acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em 
comissão de Diretor, código DrMS-2, a partir de 13/08/2020 . 

Belo Horizonte, de 13de agosto de 2020 .
Alvimar José Tito .Presidente .

17 1388080 - 1

Editais e Avisos
ADvocAciA-GErAL Do EStADo

ExTrATo Do 3º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo N° 9144649 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa Proteja-se Comércio LTDA - EPP . objeto: Prorrogação 
do prazo da vigência do contrato com valor . vigência: 17/08/2020 
a 16/08/2021 . valor anual: r$ 1 .260,00 . Dotação orçamentá-
ria: 1081 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339039-62 .0 .10 .1 Belo Horizonte, 
14/08/2020 .

2 cm -17 1387956 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo 
Partes: DEFENSoriA PÚBLiCA Do ESTADo DE MiNAS GErAiS 
e MorATo LiMA LoCAÇÃo LTDA . oBJETo: Contrato nº 
9260840/2020 de locação do imóvel situado na Av . Padre Almir Neves 
de Medeiros, nº 1249, Salas 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 e 04 
(quatro) vagas de garagem, Bairro Sobradinho, Patos de Minas/MG, 
CEP: 38 .701-118, para funcionamento da DPMG na comarca . vigên-
cia: 60 (sessenta) meses a partir da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Estado. VALOR MENSAL: R$ 8.750,00 (oito mil, 
setecentos e cinquenta reais) . vALor ToTAL: r$ 525 .000,00 (qui-
nhentos e vinte e cinco mil reais) . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: 14
41 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .20 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentá-
ria: nº 23 .579/2020 e suas alterações . SiGNATárioS: Gério Patrocí-
nio Soares e valter Garcia Morato Júnior . Belo Horizonte, 14 de agosto 
de 2020 .

4 cm -17 1388187 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

rETiFiCAÇÃo AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG–15ªrPM . Pregão Eletrônico nº 004/2020 . Processo de Compra 
nº 1259970 - 016/2020 . rETiFiCAÇÃo de data: Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG, entre 08:30h de 18/08/2020 até às 08:30h de 
28/08/2020 . Abertura da sessão: às 09:00h de 28/08/2020 . Site: www .
compras .mg .gov .br

2 cm -17 1387918 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – 11ª rPM . Pregão eletrônico nº 1257654 36/2020; objeto: 
Contratação de empresa parafornecimento de mobiliário, Split, Cortina 
de ar e outros materiais permanentes para as unidades apoiadas pela 11ª 
rPM . Conforme Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, 
entre 14h de 19/08/2020 até às 08h59min de 01/09/2020 . Sítio: www .
compras .mg .gov .br

2 cm -17 1388325 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo NÃo-oNEroSA
A PMMG/CPE - Termo de Doação Não-onerosa, tendo como Doador 
a CiA iND . P . CÃES- PMMG e Donatários as Pessoas Físicas, e Jurí-
dica que tornam público o termo de doação de 12 semoventes caninos, 
visando ao interesse público atendendo aos preceitos legais do Art . 17, 
inciso ii, Alínea “a”, da Lei 8 .666/1993, em consonância com o Decreto 
Estadual Nº 45 .242/2009 e resolução Nº 4491/2016 da PMMG . Doa-
ções por senilidade para policiais militares da unidade: Semovente 
átila, patrimônio . 25541579, doado para CPF 042 .68444670, Wes-
ley Moreira Gonçalves Hulck, Patr . 25541676, doado para CPF 
087 .026 .956-93, Luis Gustavo viterbo Laia, Deustcher Patr . 25541579, 
doado para CPF 049 .420 .376-54, reinaldo Paulo Ferreira Ankara, Patr . 
56082398, doado para CPF 614 .732 .196-04, Giselle Bitencourt de 
Sousa e Silva . Doação para policial militares da unidade por incapa-
cidade técnica para atividade policial, sendo: Fênix, Patr . 35062568, 
doado para CPF 025 .605 .536-00, Agostinho de Souza . Frida, Patr . 
35062576, doado para CPF 098 .753 .146-84, isabela Carla da Silva 
Ferreira, Guga, Patr . 35062592, doado para CPF 084 .844 .666-63, 
robson Carvalho de Souza Pavel, Patr . 35062487, doado para CPF 
082 .699 .086-06, Michael Felipe Costa, Íon, Patr . 35062770, doado 
para CPF 014 .916 .496-31, Thiago Augusto Alves da Silva, Elmo, Patr . 
35069840, doado para CPF 002 .278 .056-40, Marcelo Grigel Maia, 
Fusion, Patr . 35062525, doado para CPF 098 .753 .146-84, Charles da 
Cunha Santos, Loki, Patr . 35064277 . Doação por incapacidade técnica 
à Pessoa Jurídica CNPJ 21 .562 .368/0001-13 razão Social Associação 
Propagadora Esdeva, entidade filantrópica.

6 cm -17 1388277 - 1

ExTrATo DE HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG–EM17rPM . Homologação de Pregão Eletrônico em 14/08/20; 
Processo 07/20 . objeto: Contratação de empresa visando a execução de 
serviços de reparação/manutenção nas instalações físicas dos seguin-
tes imóveis: estruturas prisionais do 20º BPM e do 56º BPM, sede das 
SAS da 17ª RPM e do 56º BPM e reparo a fim de solucionar proble-
mas de infiltração existente entre a sede da SAS da 17ª RPM e o 2º 
piso do 20º BPM .

2 cm -17 1387920 - 1

 
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 3202008172233490120.

Publicação RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 465 (18336743)         SEI 2350.01.0006774/2020-61 / pg. 2


	Publicação RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 465 (18336743)

