
 48 – sábado, 15 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
ATO N.º 1232/2021 DISPENSA A PEDIDO, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. do Decreto n.º 48.109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei 
n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, ANA FLávIA AvELAr MAIA 
SEIXAS, Masp n.º 13833694, da Unidade Acadêmica de Divinópolis , 
da função de Professor de Educação Superior, Nível I, Grau A, Edital 
01/2020, vaga 25, carga horária de 20 horas aula semanais, a contar 
de 13/05/2021.
ATO Nº 1230/2021 - ALTERA A CARGA HORÁRIA, no ato de con-
vocação nº 34/2021 para a função de Professor de Educação Superior, 
Nível IV, Grau A, de ANITA LIMA PIMENTA, Masp n.º 11521523, 
nos termos do artigo 85 do Estatuto da universidade do Estado de 
Minas Gerais, aprovado pelo Decreto nº 43.352 de 15 de novembro de 
2013, da Unidade Acadêmica de Ibirité, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) 
horas aulas semanais, a contar da data da publicação até 31/12/2021.
ATO N.º 1231/2021 ALTERA A CARGA HORÁRIA no ato de convo-
cação nº 267/2021 para a função de Professor de Educação Superior, 
Nível IV, Grau A, de RENATO FRADE, Masp n.º 08796856, da Uni-
dade Acadêmica de Ibirité , de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas aulas 
semanais, no período de 28/04/2021 à 31/12/2021.
ATO Nº. 1228/2021 REVOGA O ATO nº 2117/2020, publicado em 
19/11/2020, que ATRIBUÍ EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA em 
50%, referente à professora EDILENE MIZAEL DE CARVALHO 
PERBONI, MASP n° 1051351-3, da Unidade Acadêmica de Poços de 
Caldas, a partir de 13/05/2021.
ATO Nº. 1229/2021 ANULA O ATO nº 1202/2021, publicado em 
12/05/2021, de convocação, referente a vaga 01, do edital 02/2020, da 
professora CINTIA ROSANA RAMALDES, Masp nº 0886831-7, da 
Unidade Acadêmica de Ibirité.

Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues
reitora
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 rESoLuÇÃo CoNuN Nº 492, DE 14 DE MAIo DE 2021
 Dispõe sobre o provimento dos cargos de direção nas Unida-
des Acadêmicas da UEMG pendentes de implantação de Conselho 
Departamental.
O Conselho Universitário, no uso de suas atribuições, tendo em vista as 
disposições contidas no art. 98 do Decreto nº 46.352, de 25 de novem-
bro de 2013, que aprova o Estatuto da Universidade do Estado de Minas 
Gerais,
 RESOLVE:
Art. 1º O provimento dos cargos de Direção, nas Unidades Acadêmicas 
da UEMG em que o Conselho Departamental ainda não tenha sido ins-
tituído, dar-se-á mediante procedimento de eleição na comunidade aca-
dêmica, conduzido por Comissão Eleitoral Local, conforme os regra-
mentos estabelecidos em edital específico previamente aprovado pelo 
Conselho Universitário e observadas as regras contidas no Estatuto e no 
regimento Geral da universidade .
Art. 2º Compete à Comissão Eleitoral Central, elaborar a lista trí-
plice em ordem decrescente de votos obtidos pelas chapas inscritas 
no certame, encaminhando-a à Reitora, que nomeará o Diretor e Vice-
diretor .
Art . 3º Fica revogada a resolução CoNuN nº352, de 25 de maio de 
2016 .
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte aos 14 de maio de 2021.

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho Universitário
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 RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 493, DE 14 DE MAIO DE 2021
 Aprova edital de eleição de Diretor e Vice-diretor para a Unidade Aca-
dêmica de Abaeté, no ano de 2021.
O Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, conside-
rando a Resolução CONUN/UEMG nº 492, de 14 de maio de 2021, 
e a deliberação levada a efeito na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 
13 de maio de 2021,
 RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Edital de Eleição contido no Anexo Único a esta 
Resolução, para as funções de Diretor e Vice-diretor da Unidade Acadê-
mica de Abaeté no ano de 2021, conforme calendário a ser divulgado na 
página oficial da Universidade.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 14 de maio de 2021.

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho Universitário

ANExo uNICo
(a que se refere o art. 1º da Resolução CONUN/

uEMG nº 493, de 14 de maio de 2021)
 EDITAL Nº03/2021 QUE TRATA DA ELEIÇÃO PARA PROVI-
MENTO DOS CARGOS DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) 
DA UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ
O Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e na forma do art. 
98 do Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 46.352/2013, e Reso-
lução CONUN/UEMG nº492, de 14 de maio de 2021, convoca, por 
meio deste Edital, eleição para composição de lista tríplice para provi-
mento dos cargos de Diretor(a) e Vice-diretor(a), com pleito para 2021 
na Unidade Acadêmica de Abaeté.
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 da Comissão Eleitoral Local da Unidade Acadê-
mica de Abaeté, designada pela direção.
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, da 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 à Comissão Eleitoral Local;
1.2.3 Publicar a lista das chapas inscritas;
1.2.4 Providenciar os recursos necessários à votação e à apuração;
1.2.5 Divulgar a lista dos votantes;
1.2.6 Regulamentar a propaganda eleitoral;
1.2.7 Receber os eventuais recursos interpostos e julgá-los;
1.2.8 Providenciar a publicação e a homologação dos resultados da 
eleição;
1 .2 .9 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 das chapas;
1.4.3 Divulgar as chapas e encaminhá-las à Comissão Eleitoral 
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 Acompanhar o processo de votação e de apuração;
1.4.7 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;
1.4.8 Inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI o bole-
tim final de apuração com base nos votos apurados pela Gerência de 
Informática;
1.4.9 Elaborar e inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a 
ata final do processo eleitoral que deverá conter o número de votos apu-
rados por segmento, bem como as eventuais ocorrências;
 1.4.10 Encaminhar à Comissão Eleitoral Central a ata final e o boletim 
final de apuração da eleição;
 1 .4 .11 resolver os casos omissos junto com a Comissão Eleitoral 
Central .
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 A Comissão Eleitoral Central organizará a lista tríplice e a enca-
minhará, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, 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 . DAS CANDIDATurAS
3.1 Os candidatos a Diretor(a) e Vice-diretor(a) devem, obrigatoria-
mente, pertencer ao corpo docente, em exercício no cargo de Professor 
de Educação Superior, 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 docentes e servidores técnico-administrativos, 
em exercício na respectiva Unidade Acadêmica, e estudantes regular-
mente matriculados e frequentes, inclusive do ensino a distância, assim 
discriminados:
a) Docentes convocados, na forma do Decreto nº48 .109, de 30 de 
dezembro de 2020;
b) Servidores técnico-administrativos, na forma da Lei nº23 .750, de 23 
de dezembro de 2020 e Decreto nº48.097, de 23 de dezembro de 2020;
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 docentes e servidores técnico-administrativos aposentados, em 
licença para tratar de interesses particulares, ou à disposição de outros 
órgãos;
b) Os servidores terceirizados e os ocupantes exclusivamente de car-
gos comissionados de recrutamento amplo, que não possuam vínculo 
efetivo com a UEMG;
c) os docentes, os servidores técnico-administrativos e os estudantes 
de Unidade Acadêmica distinta daquela em que se realiza o processo 
eleitoral;
d) os estudantes que obtiveram trancamento de matrícula .
4.3 Os eleitores pertencentes a mais de um segmento votarão da 
seguinte forma:
4 .3 .1 Docente que também exercer função de técnico-administrativo 
vota como docente;
4.3.2 Docente que também for estudante vota como docente;
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 8 .3 deste Edital .
5 . DAS INSCrIÇÕES
5.1 A Comissão Local terá um e-mail institucional para receber as 
inscrições.
5.1.1 Recebidas as inscrições, seus respectivos documentos, bem como 
cópia do e-mail de inscrição, cabe à Comissão Local inseri-los no Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI) e assina-los eletronicamente para 
fins de divulgação no site da UEMG, nos termos deste Edital;
5.2 Serão aceitas inscrições de candidaturas registradas junto à Comis-
são Eleitoral Local até às 21 (vinte e uma) horas, horário de Brasília, do 
último dia do prazo fixado no calendário eleitoral;
5.3 Os candidatos aos cargos eletivos propostos neste Edital estarão 
impedidos de participar das Comissões Eleitorais (Central e Local);
5.4 No ato da inscrição da chapa, os candidatos a Diretor(a) e a Vice-
diretor(a) deverão apresentar o plano de trabalho da gestão;
 5.4.1. Consideram-se inscritas as chapas cujos documentos tenham o 
visto da Presidência da Comissão Eleitoral Local emitido no SEI, nos 
termos do item 5 .1 .1 .
6 . Do MATErIAL NECESSárIo À ELEIÇÃo
6.1 A Comissão Eleitoral Central repassará à Comissão Eleitoral Local 
as instruções e arquivos necessários ao processo eleitoral, incluindo: 
relação de votantes por segmento; formulários para registro de resulta-
dos apurados e modelo de ata final da eleição.
6.2 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.
6 .3 A Comissão Eleitoral Local, face à modalidade remota de votação, 
divulgará com antecedência, os locais onde poderão estar disponíveis 
computadores para acesso de eleitores que necessitem dessa condição 
para a votação on-line.
7 . Do ProCESSo DE voTAÇÃo
7 .1 Em função das regras de isolamento social impostas pelas auto-
ridades competentes, a bem da prevenção e contenção da 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).
7.1.1 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;
7.1.2 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 da votação .
7.2 O eleitor exercerá o direito de voto direcionado à Unidade Acadê-
mica em que é vinculado, observadas as disposições contidas no item 
4 .3 .
7.3 A eleição dar-se-á 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.
7.3.1 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 .
7.4 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.
7.4.1 No painel de votação constarão o número das chapas com as res-
pectivas fotos dos concorrentes, segundo a ordem obtida em sorteio;
7.4.2 O eleitor votará em uma única chapa de candidatos a Diretor(a) 
e Vice-diretor(a);
7.4.3 O comprovante de registro do voto será enviado automaticamente 
para o e-mail de cada eleitor cadastrado;
7.4.4 Não serão admitidos votos por procuração.
7.5 O eleitor que, se julgando com direito ao voto, não tenha seu nome 
cadastrado na lista oficial de eleitores, deverá solicitar por e-mail enca-
minhado à Comissão Local a reconsideração de sua condição de eleitor, 
até 72 horas antes do início da votação.
7.6 O horário de votação será definido pela Comissão Eleitoral Local 
de acordo com o funcionamento da Unidade Acadêmica, devendo o 
mesmo ser informado à Comissão Central antes do início do período 
de campanha.
7.7 O painel de votação ficará aberto das 09 horas às 21 horas, na data 
prevista no calendário que consta no Anexo II.
8 . DA APurAÇÃo
8.1 Encerrado o processo de votação, iniciar-se-á, imediatamente, a 
apuração dos votos pelos boletins emitidos pelo software e pelos com-
ponentes da Comissão Local, de maneira ininterrupta.
8.1.1 Cada chapa concorrente poderá ter 1(um) fiscal, previamente cre-
denciado junto à respectiva Comissão Eleitoral Local até a véspera da 
eleição;
8.2 A apuração será registrada em boletins individualizados por seg-
mento: corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente.
8 .2 .1 Serão anulados os registros que contiverem votos para mais de 
uma chapa;
8.3 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
Em que:
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)

8.4 Após o término da apuração, a Comissão Eleitoral Local elaborará 
o boletim com os resultados e ata final do processo, que serão inseridos 
no SEI, com as devidas assinaturas e disponibilizará toda a documen-
tação à Comissão Central .
8.5 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 mesma 
Comissão, no prazo previsto no Anexo II.
8.6 A Comissão Eleitoral Central homologará os resultados da eleição, 
após o prazo de recursos e organizará a lista tríplice a ser encaminhada 
à reitora .
9 . DAS DISPoSIÇÕES FINAIS
9.1 As chapas deverão priorizar uma campanha eleitoral na modalidade 
remota, por meio de redes sociais, mas poderão ter acesso à Unidade 
Acadêmica para a campanha eleitoral, respeitados os protocolos sanitá-
rios vigentes e desde que haja comunicação prévia à Comissão Local, 
que informará à Direção da unidade .

 9.1.1. 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;
 9 .1 .2 . o arquivo digital deverá estar em formato PDF, dentro do limite 
de 1MB.
9.2 A Direção da Unidade Acadêmica deverá facilitar o acesso dos can-
didatos e permitir a afixação de material de campanha em local pre-
viamente definido.

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 14 de maio de 2021.

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho Universitário
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universidade Estadual de montes claros - uNimoNtES
Reitor: Prof. Antônio Alvimar Souza

ATO Nº 090 - DDRH/2021 
O Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, 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, AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG n° 22 de 25/4/2003, 
ao servidor :
PARA GOZO DE 03 (TRÊS) MÊSES:

Masp Servidor Cargo Adm . ref . Quinq . retroativo a
0919244-4 Frederico de F . ribeiro PES 01 2° 04/10/2020
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ATO RETIFICATÓRIO Nº 07 – DIRETORIA CCH - 
UNIMONTES/2021 - A Diretora do Centro de Ciências Humanas da 
universidade Estadual de Montes Claros - uNIMoNTES, Profes-
sora MARILÉIA DE SOUZA, e a Chefe do Departamento de Está-
gios e Práticas Escolares, Professora ALDA APArECIDA vIEIrA 
MOURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
020-Reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, RETIFICAM no Ato nº 
086 – DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais em 04/03/2020, referente a servi-
dora: Masp 10967669 – Geuvana Vieira de Oliveira Maia; adm. 04; 
onde se lê: Nível IV, leia-se: Nível VI.
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O(A) Reitor(a) da Universidade Estadual de Montes Claros, no uso 
de suas atribuições, dispensa MARCOS GONCALVES DA ROCHA, 
MASP 9681677, titular do cargo de provimento em comissão DAI 12 
MC1100203, de responder pela Gerência de Materiais e Suprimentos.

O(A) Reitor(a) da Universidade Estadual de Montes Claros, no uso 
de suas atribuições, dispensa HUMBERTO VELLOSO REIS, MASP 
10457596, de responder pelo Centro de Atendimento ao Servidor da 
unimontes .

O(A) Reitor(a) da Universidade Estadual de Montes Claros, no uso 
de suas atribuições, designa MARCOS GONCALVES DA ROCHA , 
MASP 9681677, para responder pelo Centro de Atendimento ao Ser-
vidor da unimontes . 
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ATO Nº 047 - REITOR/2021 - 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 . 
APOSENTA, contar de 07/12/2020, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração nos termos do art . 144 do 
ADCT da Constituição Estadual/1989, incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 104/2020 c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003, a servidora APARECIDA ROSÂNGELA SILVEIRA, Masp 
0913867-8, CPF 384.627.456-91, ocupante do cargo efetivo de Profes-
sor de Educação Superior, Nível VII, Grau A.

ATO Nº 048 - REITOR/2021 - 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, 
APOSENTA, contar de 01/02/2021, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração nos termos do art . 144 do 
ADCT da Constituição Estadual/1989, incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 104/2020 c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003, a servidora MAGNA ADACI DE QUADROS COELHO, 
Masp 0384125-1, CPF 292.357.906-20, ocupante do cargo efetivo de 
Professor de Educação Superior, Nível VII, Grau B.

ATO Nº 049 - REITOR/2021 - 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, 
APOSENTA, contar de 02/03/2021, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração nos termos do art . 144 do 
ADCT da Constituição Estadual/1989, incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 104/2020 c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003, a servidora LUZIMARA SILVEIRA BRAZ MACHADO, 
Masp 272638-8, CPF 311.859.916-20, ocupante do cargo efetivo de 
Professor de Educação Superior, Nível V, Grau J.

ATO Nº 050 - REITOR/2021 - 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, 
APOSENTA, contar de 10/02/2021, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração nos termos do art . 146,§ 
6º, Inciso I e § 7º, Inciso I do ADCT da Constituição Estadual/1989, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 104/2020, a servidora 
MARIA OLÍVIA MERCADANTE SIMÕES, Masp 1046031-9, CPF 
411.403.706-34, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação 
Superior, Nível VII, Grau B.

ATO Nº 051 - REITOR/2021 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes 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 § 24 do art. 36, da CE/1989 e art. 9º da LCE nº 64/2002, 
redação dada pela LCE nº 156/2020, da servidora ANTONIA LOPES 
SALGADO, Masp 1045763-8, CPF 503.729.986-15, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico universitário da Saúde, Nível I, Grau J, lotada 
no Hospital Universitário Clemente de Faria, à vista de requerimento de 
aposentadoria pelo art. 144 do ADCT da Constituição Estadual/1989, 
incluído pela Emenda Constitucional nº 104 de 15 de setembro de 2020 
c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41/2003, a contar de 
11/05/2021, com direito aos proventos integrais calculados com base 
na última remuneração .

ATO Nº 052 - REITOR/2021 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes 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 § 24 do art. 36, da CE/1989 e art. 9º da LCE nº 64/2002, 
redação dada pela LCE nº 156/2020, da servidora ZENAIDE FRAN-
CISCA MENDES DA SILVA, Masp 1046122-6, CPF 520.149.836-15, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo Universitário, 
Nível VI, Grau C, lotada no Hospital Universitário Clemente de Faria, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo art. 144 do ADCT da 
Constituição Estadual/1989, incluído pela Emenda Constitucional nº 
104 de 15 de setembro de 2020 c/c art. 3º da Emenda Constitucional 
Federal nº 47/2005, a contar de 03/05/2021, com direito aos proventos 
integrais calculados com base na última remuneração .

ATo Nº 053 - REITOR/2021 - 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 . 
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos do artigo 36, 
§ 20 da CE/1989 e artigo 144, § 2º do ADCT, redação dada pela EC 
nº 104/2020, combinado com Art.3º ECF 47/05, ao servidor: Masp 
1046730-6, FREDERICO GUILHERME BARCELLOS JUNIOR, a 
contar de 06/05/2021.

ATO Nº 054 - REITOR/2021 - 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 . CoNCEDE LICENÇA PArA TrATAr DE INTErESSES 
PArTICuLArES – LIP, nos termos do art . 179, da Lei nº 869, de 
5/7/1952 e Decreto nº 28.039, de 2/5/1988, por 02 (dois) anos, retroa-
tivo a 01/03/2021, à seguinte servidora: Masp 1045873-5 - Luciana dos 
Mares Guia Ribeiro, Professor de Educação Superior.

ATO Nº 055 - REITOR/2021 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes 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 APoSENTADo-
RIA, nos termos do § 24 do art. 36, da CE/1989 e art. 9º da LCE nº 
64/2002, redação dada pela LCE nº 156/2020, da servidora VANDA 
MARIA SALES PEREIRA, Masp 384222-6, CPF 635.354.246-15, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Universitário da Saúde, Nível 
III, Grau J, lotada no Hospital Universitário Clemente de Faria, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art. 144 do ADCT da Constitui-
ção Estadual/1989, incluído pela Emenda Constitucional nº 104 de 15 
de setembro de 2020 c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003, a contar de 13/05/2021, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração .

ATO Nº 056 - REITOR/2021 - 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, CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos do artigo 
36, § 20 da CE/1989 redação dada pela EC nº 104/2020 e art. 151 do 
ADCT da CE/89, combinado com Artigo 147 do ADCT, acrescentado 
pela Emenda Constitucional nº104, de 2020 ou, REGRA DE TRANSI-
ÇÃO/PEDÁGIO, à servidora: Masp 1046750-4, GERALDA ELIANA 
VELOSO LOPES DE SÁ, a contar de 13/05/2021.

ATO RETIFICATÓRIO Nº 003 - REITOR/2021 - O Reitor da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANTo-
NIO ALVIMAR SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das nos termos do artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de 
dezembro de 2011, retifica no ato Nº 019/Reitora em exercício/2021 de 
afastamento preliminar a aposentadoria, publicado no Diário Oficial/
MG de 16/02/2021, referente à servidora MAGNA ADACI DE QUA-
DROS COELHO, CPF 292.357.906-20, onde se lê: Masp 0384121-1; 
leia-se: Masp 0384125-1.

14 1481376 - 1

O(A) Magnífico(a) Reitor(a) da Universidade Estadual de Montes Cla-
ros revoga, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, a 
MARCOS GONCALVES DA ROCHA, MASP 9681677, a gratificação 
temporária estratégica GTEI-3 MC1100060.

O(A) Magnífico(a) Reitor(a) da Universidade Estadual de Montes Cla-
ros exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, MAR-
COS GONCALVES DA ROCHA, MASP 9681677, do cargo de provi-
mento em comissão DAI-12 MC1100203 .
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

 ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000423/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Guanhães. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021. Assina-
tura: 13/05/2021. 

 ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000424/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Inimutaba. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021. Assina-
tura: 13/05/2021. 

 ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000427/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Juruaia. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021. Assinatura: 
13/05/2021. 
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