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Atos do Vice - Reitor 
PORTARIA N.° 590, DE 1.° DE JULHO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 83. de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.o 7891/81—Reitoria. 

Resolve modificar os termos da Portaria 485, de 4.6.81, retificando a lotação 
do servidor JOSÉ NILO PARANHOS, Agente de Portaria, TP-1202, do Quadro 
Permanente da Universidade Federal do Ceará, para o Núcleo de Pesquisa e Especia-
lização em Medicina Tropical da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação desta 
Universidade, a contar de 1.0  de junho do corrente ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 

PORTARIA N.° 625, DE 3 DE JULHO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 88, de 18.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar JOSÉ HENRIQUE FÉLIX SILVA, Professor Assistente. 
nível I, para ter lotação no Departamento de Teoria Econômica, do Centro de Es-
tudos Sociais Aplicados desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 

PORTARIA N.° 626, DE 3 DE JULHO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 88, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar ARNALDO GOMES DE PINHO PESSOA, Professor Assis-
tente, nível L para ter lotação no Departamento de Teoria Econômica, do Centro 
de Estudos Sociais Aplicados desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 



Atos do Reitor 

PORTARIA NP 666, DE 13 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
estatutárias e regimentais e tendo em vista o que consta do Processo n.o 2443/81 — 
UFC, 

Resolve remover de acordo com o Artigo 166, do Regimento Geral desta Uni-
versidade, LAURÉSIA MARIA BRAGA DE ALBUQUERQUE AGUIAR, Professor 
Assistente—CLT, lotada no Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências 
Agrárias para o Departamento de Biologia do Centro de Ciências. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 675, DE 14 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
estatutárias e regimentais e tendo em vista o que consta do Processo n.o 2667/8 1 — 
UFC, 

Resolve remover, de acordo com o Artigo 166 do Regimento Geral da Univer-
sidade Federal do Ceará, a Professora ISIS FROTA DE VASCONCELOS, do Depar-
tamento de Clínica OdontolOgica onde está lotada, para o Departamento de Odon-
tologia Restauradora do Centro de Ciências da Saúde desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 679, DE 14 DE JULHO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria 88, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em 
vista o que consta do Ofício n.o 668/81—SA/DP, 
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Resolve designar SÔNIA PESSOA LIMA, Agente Administrativo, SA-801, do 
Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, para ter lotação na Pró-Rei-
toria de Administração desta Universidade, a partir de 6 de julho do corrente ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 

PORTARIA N.°680, DE 15 DE JULHO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.0  88, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar REGINA LÚCIA JAGUARIBE PONTES, Diretora da Divisão 
de Seleção e Aperfeiçoamento, DAI-111.3, do Departamento do Pessoal desta Uni-
versidade, para substituir CARLOS CAVALCANTE PEREIRA MARQUES, Diretor, 
DAS-101.1, do mencionado Departamento, nos dias 15,16 e 17 de julho do corren-
te ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 703, DE 17 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar uma comissão constituída dos servidores FRANCISCO EVE-
RARDO CARVALHO CIRINO, JACQUELINE MACIEL POMBO, FRANCISCO 
LEANDRO DE CASTRO FILHO e JOSÊ PAULINO GALVÃO, para, sob a presi-
dência do primeiro, proceder à regularização dos imóveis onde funcionam o Curso 
de Direito, o Curso de Ciências Econômicas, a Escola de Engenharia e o Diretório 
Central dos Estudantes, junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis desta 
Cidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 719, DE 23 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 



Resolve designar CARLOS ROCHA DOS SANTOS, Diretor da Divisão de 
Controle de Cargos e Empregos, DAI-111.3, do Departamento do Pessoal desta 
Universidade, para substituir CARLOS CAVALCANTE PEREIRA MARQUES, Di-
retor, DAS-101.1, do mencionado Departamento, nos dias 23 e 24 de julho do cor-
rente ano. 

Prof. Raimundo Alberto Normando 
Pró-Reitor de Graduação, 
respondendo p/Reitoria 

PORTARIA N.° 720, DE 23 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n» 8825/81—Reitoria, 

Resolve designar comissão composta pela Professora AIDA MARIA ESKY-
NAZI DE OLIVEIRA (Departamento de Biologia — C.C), pela servidora CÉLIA 
MARIA FREITAS FREIRE (LABOMAR), e pela Bibliotecária RITA MARIA 
SABOIA JORGE DE SOUSA (CESA), para, sob a presidência da primeira, proceder 
levantamentos de publicações científicas e livros textos em ciências do mar, exis-
tentes na Biblioteca do Laboratório de Ciências do Mar desta Universidade, com a 
finalidade de aquisição definitiva dos mesmos para a mencionada Biblioteca. 

Prof. Raimundo Alberto Normando 
Pró-Reitor de Graduação, 
respondendo p/Reitoria 

PORTARIA N.° 722, DE 23 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve prorrogar, por necessidade de serviço, de acordo com a lerdslação em 
vigor, o expediente normal de trabalho dos servidores abaixo relacionados: 

NOME 	 HORAS 
Regina Lúcia Lopes de Sousa da Cunha 	 133 
Beatriz Helena Nogueira Diógenes Riedel 	 133 
Leda Maria Pessoa Pinho 	 133 
Waldete Cunha de Freitas 	 133 
Maria do Rosário Cond Veloso 	 133 
Fernando Uchôa Marinho 	 190 
Francisco Conceição Viana 	 56 
Francisco Feliciano de Lima 	 30 
Nelson Cruz de Moura 	 97 
Levínia Labre da Silveira Reis 	 48 
Henio Mary Benicio Moreira 	 44 
Valdir Teixeira Sales 	 240 
Angelino Lázaro da Silva 	 105 
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Raimundo Vieira de Matos 226 
Leonides Rodrigues Pinto Filho 77 
José Vida! de Araújo 48 
Edna Maria Barreto Lima 44 
Francisco de Assis Casimiro Fernandes 60 
Joana D'Arc Gomes 60 
Regina Lúcia Soares Bastos 60 

Prof. Paulo Elpidio de Menezes Neto 
Reitor 	 • 

PORTARIA N.° 734, DE 29 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar Comissão Especial composta dos Professores JOSÉ TAR-
QUIMO PRISCO, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, JOSÉ BRAGA PAIVA, 
Diretor do Centro de Ciências Agrárias, JADER ONOFRE DE MORAIS, Diretor do 
LABOMAR, WALTER DE MOURA CANTIbIO, Presidente do Conselho de Cura-
dores, e do Procurador Carlos Cavalcante Pereira Marques, Diretor do Departamen-
to de Pessoal, para, sob a presidência do primeiro, estudar o substitutivo do Ante-
projeto de Regimento do Laboratório de Ciências do Mar, a fim de ser submetido 
ao Conselho Universitário, para aprovação final. 

Prof. Paulo Elvfdio de Menezes Neto 
Reitor 

ORTARIA N.° 750, DE 31 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n.o 5699/81 —Reitoria, 

Resolve expedir a presente Portaria a AFRÂNIO ARAGÃO CRAVEIRO, de-
clarando que, em face de haver sido aprovado em Concurso Público, objeto do Edi-
tal n.o 20/79—U17C, passa a exercer, a partir de 8 de maio de 1981, o cargo de Pro-
fessor Titular junto ao Departamento de Química Orgânica e Inorgânica do Centro 
de Ciências desta Universidade, em vaga decorrente do falecimento do Professor 
Geraldo Carlos Lemos. 

Prof. Paulo Elpfdio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  751, DE 31 DE JULHO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n.o 6669/81—Reitoria, 

• 
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Resolve expedir a presente Portaria a JOSÉ LIBERAL DE CASTRO, declaran. 
do que, em face de haver sido aprovado no Concurso Público, objeto do Edital 
n.o 20/79—UFC, passa a exercer, a partir de 13 de maio de 1981, o cargo de Profes-
sor Titular junto ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tec-
nologia desta Universidade, em vaga decorrente do falecimento do Professor Mira-
mar da Ponte. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 752, DE 31 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n.o 1975/8I—Reitoria, 

Resolve expedir a presente Portaria a JOSÉ MATIAS FILHO, declarando que, 
em face de haver sido aprovado no Concurso Público, objeto do Edital número 
20/79—UFC, passa a exercer, a partir de 4 de fevereiro de 1981,0 cargo de Profes-
sor Titular junto ao Departamento de Engenharia Agrícola e Edafologiss do Centro 
de Ciências Agrárias desta Universidade, em vaga decorrente da exoneração do Pro-
fessor Flávio Portela Marcilio. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 665, DE 13 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve prover os empregos de Professor Assistente da Tabela Permanente 
desta Universidade, criados pelo Decreto n.0  86.087, de 9 de junho de 1981, com 
os Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino, amparados pelo art. 43 do De-
creto n.o 85.487, de 11/12/80, que reestruturou a carreira de magistério superior, 
abaixo relacionados: 

Agostinho Rosa Veras 
Alberto Barbosa Viana 
Aline Alice Cavalcante de Albuquerque 
Arnaurício Pereira Cortêz 
Amintas Eugênio de Souza 
Ana Célia Moreira 
Angélica Maria Gomes Ximenes 
Antônio Cláudio Lima Guimarães 
Antônio Cleyton Mendonça Ribeiro 
Antônio Luciano Lobo de Mesquita 
Antônio Medeiros Gurgel 
Antônio Melquíades dos Santos 
Antônio Renato Soares Casimiro 
Antônio Roberto Mendes Martins 
Antônio Soares Pinto 

Augusto Oswaldo Soares 
Carlos Antônio Esteves Araripe 
Carlos 'fassito Correa Ivo 
César Augusto Lima Forte 
Cláudia Cristina Bravo e Sá Carneiro 
Cláudia Maria Martins de Sabóia 
Cleuton Freire 
Clóvis Coelho Catunda Filho 
Deana Lima Vasconcelos 
Edberto Azim Sarriune 

Isio de Alcântara Costa 
Erivaldo Moreira Gadelha 
Evilásio Almeida Ramos 
Fernando Antônio Bezerra de Menezes 
Flávio Jorge de Souza Batista 
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Adriano Alcides Espínola 
Afonso Rodrigues de Almeida 
Alberto Magno Viana de Avelar Rocha 
Analuiza Mendes Pinto Nogueira 
Ana Maria Fontenele de Oliveira 
Ana Maria Vieira Lage 
Anália Aguiar Dias 
Anastácio de Queiroz Sousa 
Ângela de Alencar Araripe Pinheiro 
Ângela Marques de Soares 
Angela Martha Campos 
Antônia Machado Freire 
Flávio Prata Crisóstomo 
Francisca de Paula Noronha Rodrigues 
Francisca Elizabeth Barbosa e Silva 
Francisca Simão de Sousa 
Francisco Audísio Dias 
Francisco César Asfor Rocha 
Francisco de Assis Barbosa 
Francisco Josênio Camelo Parente 
Francisco Luciano Theóphilo de Oliveira 
Francisco Souza Oliveira 
Gilberto Marques do Vale 
Hélio Teixeira de Almeida 
Hugo Alexandre Brasil 
Jesus Xavier de Brito 
João Mendes de Andrade 
João Moreira Valle 
João Paulo Simões Accioly de Carvalho 
Joaquim Ubirani Alves 
José Antônio Carlos Otaviano David 

Morano 
José Eduardo de Oliveira 
José Edward Ramalho Leite 
José Emane Gurgel Viana 
José Gerardo da Silva e Sá 
José Ferreira de Andrade Filho 
José Jarbas Studart Gurgel 
José Juca Neto 
José Maria Sales de Andrade Neto 
José Maurício Oliveira Matos 
José Ossian de Aguiar Júnior 
José Teimo Valença 
José Vieira Leite 
José Wagner Costa Brito 
José Walder Leitão 
Júlia de Figueiredo Rocha 
Júlio Carlos Campos Aldigueri 
Jurandi Cavalcante Pessoa 
Leonilde Maria Câmara Jatahy 
Liana Jatobá Lessa 
Lindyr Saldanha Duarte 
Livino Virgínio Pinheiro Júnior 
Lourdes Maria Frota de Moura Bastos 

Maria Natercia Linard Aquino 
Maria Rita Costa Balsells 
Maria Sílvio Gomes Fernancle 

Vieira 
Maria Silvia Porto Alegre 
Maria Socorro Matos 
Maria Tereza Gonçalves de Me- 

deiros 
Maria Tereza Marcílio Santos 
Maria Thais Barreira Furtado 
Marília Lopes Brandão 
Marinetes Dantas de Aquino Nery 
Francisco José Maia Pinto 
Francisco Hélio Germano Correia 
Francisco Manuelito Lima de Almeida 
Francisco Martônio Teixeira Assunção 
Francisco Nogueira Sales 
Francisco Roberto Souza Oliveira 
Francisco Paulo Brandão Aragão 
Francisco Sales de Souza 
Francisco Torquilho Neto 
Geraldo Jesuino da Costa 
Gerardo Oliveira Barbosa 
Gerardo Valdísio Rodrigues Viana 
Germana Maria Bezerra de Pinho 

Pessoa 
Germana Ximenes Guimarães 
Gilberto Barreto Cavalcante 
Gilvan Diógenes de Sousa 

iGisela Costa Camarão 
Guilardo Goes Ferreira Gomes 
Haroldo César Pinheiro Beltrão 
Helládio de Vasconcelos Ferreira 

Júnior 
Helda Lens César 
Helena Selma Azevedo 
Herman Diogo Braga 
[caro de Souza Moreira 
heleno Porto Benevides 
Izabel de Alencar Barros Vasconcelos 
Isis Frota de Vasconcelos 
Ismael Andrade Pordeus Júnior 
Ismael Moisés de Oliveira 
luta terche Vieira Rocha 
Jaime Alencar Araripe Júnior 
Jayro Fonseca da Silva 
João Batista Arruda Pontes 
João Batista Evangelista Júnior 
João César Moura Mota 
João Cleiton Albuquerque Pereira 
João da Cruz de Carvalho 
João Martins de Souza Torres 
João Teixeira de Souza 
João Vianey Campos de Mesquita 
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Lúcia Sampaio Castelo 
Luciano Ribeiro Pamplona Filho 
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota 
Manuel Alves da Silva 
Marciano Lima Sampaio 
Margarida Juba Farias de Sales Andrade 
Maria Angela Teófilo Albuquerque 
Maria Auxiliadora de Abreu Lima 

Limenhe 
Maria Brihilda Teles c:.;ouza 
Maria Gamem Capêlo Feijó 
Maria Carmem Moreira Bezerra 
Maria da Conceição Ferreira Magalhães 
Maria das Graças Martins Magalhães 
Mana Denise Fernandes Bezerra 
Maria de Jesus de Carvalho Couto 

Ferreira 
Maria de Lourdes Ferreira Lima 
Maria Ferreira Guimarães da Silva 
Maria Gercilene Campos de Araújo 
Maria 'solda Castelo Branco de Menezes 
Maria Ivonete Moreira Maia 
Maria Lianilda Nogueira de Souza 

Furtado 
Maria Luiza Fontenele de Almeida 
Maria Luiza Fontenele e Silva Gomes 
Maria Neile de Araújo Mamede 
Maria Tereza Albuquerque Guimarães 
Maria Zélia Maia Holanda 
Marina Baratta Monteiro de Melo Nunes 
Masayoshi Ogawa 
Mateus Mosca Viana 
Moema Rodrigues Pinheiro 
Nearco Barroso Guedes de Araújo 
Nícia Cláudia Marcílio Barroso 
Nilo de Morais Britto Filho 
Nivardo Silva 
Olimar Barroso Brito 
Paulo Cardoso da Silva 
Paulo Francisco Banhos Ponte 
Pedro Henrique Gênova de Castro 
Pedro Uchtia de Albuquerque 
Péricles Gonçalves Costa 
Rafael Sinzio de Azevedo 
Raul dos Santos Filho 
Regina Elizabeth do Rego Barros 

Marques 
René Teixeira Barreira 
Roberto Barreto Marques 
Roberto Flávio Alves Cordeiro 
Roberto Freitas Mota 
Roberto Gerson Gradvohl 
Ruth Abitibol de Menezes Frota 
Selene Maia de Morais 

Joaquim Aristides de Oliveira 
Jorge Pereira Mota 
José Ajax Nogueira de Queiroz 
José Almeida do Nascimento 
José Cais Gaspar Júnior 
José Caminha Alencar Araripe Júnior 
José Capelo Filho 
José Carlos Parente de Oliveira 
José Carlos Teles Campos 
José de Arimatéia Freitas e Silva 
José Estrela Neto 
José Ferreira de Moura 
José Gerardo Osterne Rios 
José Henrique Félix Silva 
José Júlio Martins Torres 
José Maria Barreto de Oliveira 
José Nascimento Soares Braga 
José Roc,élio Lima 
José Tarcísio Diniz 
José Virgílio Silva Tavares 
José William Bezerra e Silva 
José Wilson de Farias Couto 
José Wilson Menezes da Nobrega 
Júlia Maria de Miranda Canoco 
Lais Maria Freire Monteiro 
Laurinda Lúcia Nogueira dos Reis 
Lázaro Marcos de Medeiros 
Leandro Lage Rocha 
Lília Elvira Ida Atina Anau Smith 
Libam Adeodato Carvalho 
Luciano Pereira Barbosa 
Luiz Carlyle de Carvalho Mendes 
Luiz de Sousa Sampaio 
Luiz Pessoa Aragão 
Luiza de Teodoro Vieira 
Manoel Odorico de Moraes Filho 
Marcelo Rodrigues Pinto 
Marcondes Pauk da Silva 
Marcus Vinícius Fontes Dodt 
Maria Alcione Almeida de Souza 
Maria Aparecida Oliveira Alves 
Maria Cira de Melo Jorge Barbosa 
Maria Clarisse Ferreira Gomes 
Maria Clelia Lustosa Costa 
Maria Consuelo Lar.dim 
Maria Consuelo Lins de Matos Silva 
Maria da Conceição de Vasconcelos 
Maria da Glória Gonçalves Gimenes 
Maria da Pompea Pires Cavalcante 
Maria das Graças de Oliveira 
Maria de Fátima Azevedo Ferreira 

Lima 
Maria de Fátima Santana Neves 
Maria de Jesus Carlos Mal: 
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Silvio Leitão de Castro e Silva 	 Maria de Lourdes Peixoto Brandão 
Simone Simões Ferreira Gomes 	 Maria do Carmo Passos de Souza 
Tânia Barbosa Cabral de Araújo 	, Maria do Carmo Ribeiro Araújo 
Timoteo Sérgio Ferreira Lima 	 Maria Elizabeth Amaral de Moraes 
Tereza Maria Rodrigues do Amaral Monteiro Maria Elizabeth Mota Fontenele e 
Tomás Edson Paula Viana 

	 Silva 
Valdelice Carneiro Girão 	 Maria Eugênia Silva 
Vera Mamede Accioly 
	 Maria Fátima Maciel Araújo 

Welington Rocha Leitão 	 Maria Francelita Frota Loureiro 
Yacy Mendonça de Almeida 	 Maria Goretti Ribeiro Sales 
Zaira Ary Farias 	 Maria Mia Montenegro Alencar 
Abraão Lincoln Mota Dias 	 Maria Ltáza de Aguiar Amorim 
Antônio Anastácio Pereira Barroso 

	Marta Maria Soares Pinheiro 
Antônio Barroso Lima 
	 Mauro Cavalcante Pequeno 

Antônio Borges Campos 
	 Miguel Nasser Hissa 

Antônio Caetano Teixeira Paz Afago 
	Modesta Maria de Moura Simões 

Arnaldo Gomes de Pinho Pessoa 
	Moisés Almeida de Oliveira 

Carlos Alberto Bezerra 	 Mônica Távora Quixadá 
Carlos Alberto Carneiro Leite 

	 Nicolino Trompiere Filho 
Carlos Alberto de Souza 

	 Nildo Loiola Dias 
Carlos Eurico Jataí Freitas 

	 Olga Maria Ribeiro Guedes Soares 
Carlos Augusto Ciarline Teixeira 

	Pedro Alberto Campeio 
Carlos Falconière de Araújo 

	 Pedro Coelho Neto 
Carlos Geminiano Nogueira Coelho 

	Pedro Eymar Barbosa Costa 
Carlos Lineu Frota Bezerra 

	 Pedro Paulo Monteiro Vieira 
Cecilia da Cunha Correia Lima 	 Rachel Pereira Balsalobre 
Célia Chaves Gurgel do Amaral 

	
Raimundo. Nobre Damasceno 

Célia Regina Vieira Bastos 
	 Raimundo Frota de Sá Nogueira 

Célia Leite Julião 	 Raimundo Gomes da Silva 
Celina Soares Chagas 	 Raimundo Moraes Santos 
Celso Antônio Silva Barbosa 	 Raimundo Tadeu Pires Sobreira 
Ciro Nogueira Filho 	 Regina Celi Vitoriano Lopes 
Coema Escórcio de Athayde Damasceno 

	
Regina Helena Silva dos Fernandes 

Djane Pereira Costa 	 Vieira 
Edenia Morais Guilherme 	 Regina Silvia Oliveira Ferreira 
Edésio Ferreira Nobre 
	 Ricardo Figueiredo Bezerra 

Edilson Dias Siqueira 
	 Ricardo Silva Thé Pontes 

Elda Maria Rodrigues 	 Roberto Maciel Campos 
Eliana Miranda Sampaio 	 Roberto Pinheiro Borges 
Eliane Menezes Nóbrega 	 Roberval Oliveira de Melo Lopes 
Elisa Maria Maia Gomes 

	 Sandra Soares Vasconcelos 
Elizabeth Schilling 
	 Sebastião Rogério de Barros da 

Eneas Botelho 	 Ponte 
Emane Barreira Porto 
	

Sebastião Teoberto Mourão Landim 
Erotilde Honório Silva 
	 Sérgio Araújo Holanda Pinto 

Euclimar Passos da Silva 
	 Sérgio Armando de Sá Benevides 

Eugênio Lincoln Campos Maia 	 Sílvia de Miranda Coelho 
Evanise Frota de Souza 

	 Sílvio Paulo da Costa Araújo Rocha 
Fátima Maria de Aragão Arrais 	 Furtado 
Fernando António Frota Bezerra 

	Sônia Amália Campos Leão de 
Fernando Antônio Saboia Leitão 	 Carvalho 
Fernando de Queiroz Cunha 

	 Suely Yasuda Funabashi 
Zuila Maria de Figueiredo Carvalho 	Tanara Távora Sobreira 
Fernando Luiz Ximenes Rocha 	 Tânia de Andrade Rarnalho 

• 
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s. 

Francisca Cristina Vasconcelos Cordeiro 
Francisca Fátima Matos 
Francisca Nellie de Paula Melo 
Francisco Antônio Guimarães 
Francisco Araújo Lima 
Francisco Benito Ferreira de Melo 
Francisco César Teixeira 
Francisco de Assis Negreiros 

Colares 
Francisco de Assis Santos de Oliveira 
Francisco Dias de Paiva 
Francisco Edmar Aguiar Pereira 
Francisco Flávio Leitão de Carvalho 
Francisco José da Silva 

Telma Helena Tomar de Carvalho 
Teonas Carvalho Cipriano 
Tereza Verônica Vieira Costa 
Terezinha Araújo Pessoa de An- 

drade 
Teresinha de Jesus Rocha 
Válter Forte Feijó 
Vera Lígia Montenegro de Albu- 

queque 
Vera Lúcia de Almeida 
Vilma Maria Barreto Paiva 
Virgínia Maria Silva de Lima 
Vivina do Carmo Rios Balbino 
Walkyria Araujo 
Weyne Maria Magalhães Carneiro 
Yang Yeh Fon Ferreira 
Yvone Brígido Memória de Araújo 
Maria Socorro Pereira Rodrigues 
Zélia Carvalho de Farias 
Zeneida Ribeiro de Oliveira 

PORTARIA N.°  628, DE 6 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará. no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar JOSÉ HENRIQUE FELIX SILVA, Professor Assistente, 
nível 1, para nrestar Assessoria Técnica junto à Pró-Reitoria de Planejamento, fi-
cando o docente obrigado ao mínimo de horas-aula fixadas no art. 6.0, alínea b da 
Resolução n.o 05/CEPE, de 21 de novembro de 1980. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.°  629, DE 6 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar ARNALDO GOMES DE PINHO PESSOA, Professor Assis-
tente, nível I, para prestar Assessoria Técnica junto à Pró-Reitoria de Planejamento. 
ficando o docente obrigado ao mínimo de horas-aula fixadas no art. 6.0, alínea b da 
Resolução número 05/CEPE, de 21 de novembro de 1980. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
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PORTARIA N.° 600, DE 1 DE JULHO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará. no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve aprovar as normas pertinentes ao Sistema de Codificação dos órgãos 
desta Universidade, parte integrante da presente portaria. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO 

A codificação dos órgãos da Universidade Federal do Ceará está padronizada 
de acordo com as seguintes normas: 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO 
Os códigos serão utilizados Para identificar os órgãos da Universidade nos Sis-

temas Administrativos e/ou Financeiros, automatizados através do processamento 
eletrônico de dados. Estes códigos funcionarão como "palavra chave" de cada órgão 
da Universidade, tanto para cadastramento, classificacão e recuperação de informa-
ções nos sistemas administrativos, bem como para controle orçamentário nos siste-
mas financeiros. 

A partir desta codificação, as demais atividades universitárias deverão ter seus 
códigos ajustados a estas normas a fim de facilitar a recuperação de informações 
entre sistemas. A criação de novos códigos deverá ser comunicada à Pró-Reitoria de 
Planejamento para que esta providencie a atualização de todos os Guias do Sistema 
de Codificação existentes na Universidade. 

Para um bom funcionamento do Sistema de Codificação da Universidade Fe-
deral do Ceará é indispensável que cada Pró-Reitor. Diretor de Centro, Diretor de 
Orgão Suplementar, Chefe de Departamento e demais usuários operem exatamente 
dentro das normas definidas, sugerindo, todavia, as alterações e os aperfeiçoamentos 
que, a seu juízo, a prática indicar. 

ESTRUTURA DO CÓDIGO 
Cada código será formado por quatro caracteres, sendo os dois primeiros alfa-

béticos (prefixos) e os últimos numéricos (sufixos). 

Exemplo: 	A B 1 2 

INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO 

Os caracteres que formam o código representam as partes componentes da 
Universidade, retratando cinteticamente a hierarquia da organização com os seguin-
tes níveis: 

CÓDIGO: 	 A 	B 	1 	2 

NIVEL: 

a 

Nr 

• 
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NIVEL 1(A): 

NIVEL 11(B): 

NIVEL 111 (1): 

NIVEL IV (2): 

primeiro caractere do prefixo alfabético designa 
Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria, Órgão Suolemevag.: 
ou Centro. 

Segundo'caractere do prefixo alfabético designa 
Diretoria, Departamento, Assessoria ou Coordenadoria 
Administrativa. 

primeiro caractere do sufixo numérico designa Divi-
são. 

segundo caractere do sufixo numérico designa 
Seção ou Serviço. 

4. FORMAÇÃO DO CÓDIGO 
4.1. O primeiro caractere de prefixo alfabético tem o significado estabele-

cido viela Tabela abaixo: 

ÓRGÃO (LOCAL LÓGICO) 	 CARACTERE 
Gabinete do Reitor 	R 
Pró-Reitoria de ?lanejamento 	  
Pró-Reitoria de Fás-Graduação  	V 
Pró-Reitoria de Administração 	  
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 	  
Pró-Reitoria de Graduação  	X 
Núcleo de Processamento de Dados  	1 
LABOMAR 	  
Departamento de Assuntos Internacionais 	  
Departamento Pessoal 	  
Museu de Arte 	  
Casa de José de Alencar 	  
Imprensa Universitária 	  
Biblioteca Central 	  
Centro de Ciências  	O 
Centro de Humanidades  	R 
Centro de Tecnologia 	  
Centro de Ciências Agrárias  	A 
Centro de Ciências da Saúde 	  
Centro de Estudos Sociais Aplicados 	E 

• 

4.2. O segundo caractere do prefixo alfabético segue, dentro da subordina-
ção do órgão, a ordem ascendente alfabética, sendo a letra "A" sem-
pre reservada para compor o prefixo alfabético do código da chefia do 
órgão considerado; 

4.3. Dentro de suas respectivas subordinações hierárquicas o sufixo numé-
rico segue a ordem crescente, que no ontanograrna é representada 
pelos sentidos esquerda-direita, superior-inferior; 
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4.4. As secretarias não possuem codificação destacada, sendo absorvidas 
pelas chefias às quais são subordinadas; 

4.5. O sufixo numérico, quando não utilizado para designar os níveis III e 
IV, deve ser preenchido com zeros para compor o código do órgão 
considerado; 

4.6. A codificação dos convênios não segue os padrões estabelecidos no 
item 3, por estes não se enquadrarem no organograma da Universida-
de. Assim, seus códigos são formados pelo mesmo prefixo alfabético 
do órgão a que estão subordinados e como sufixo numérico uma nu-
meração seqüencial de 80 a 99 representando seus números de ordem. 

5. 	CODIFICAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

RA 00 — GABINETE DO REITOR 

RA 01 — Serviço de Imprensa 
RA 02 — Serviço de RETEMEC 
RA 03 — Serviço de Cerimonial 
RA 04 — Serviço de Reprografia e Documentação 

RB 00 — Assessoria Técnica 

RC 00 — Procuradoria Geral 

RC 10 — Divisão de Consultoria 
RC 20 — Divisão de Contencioso 

RD 00 — Assessoria de Segurança e Informações 

RE 00 — CPPD — Comissão Permanente de Pessoal Docente 
4 

UA 00 — Pró-Reitoria de Planejamento 

UB 00 — Coordenadoria de Planos e Projetos 
	 • 

UC 00 — Coordenados-ia de Modernização Administrativa 

UD 00 — Coordenadoria de Estatística e Informática 

UE 00 — Coordenadoria de Orçamento 
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VA 00 — Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
VA 80 — Convênio UFC/CAPES (023/80) 
VA 81 — Convênio UF CjCAPES (031/80) 
VA 82 — Convênio UFC/CAPES (011/81) 
VA 83 — Convênio UFC/CAPES (013/81) 
VA 84 — Convénio UFC/CAPES (015/81) 
VA 85 — Convênio UFC/CAPES (017/81) 
VA 86 — Convênio UFC/CAPES (039/81) 
VA 87 — Convênio UFC/CAPES (001/81) 
VA 88 — Convênio UFC/CAPES (003/81) 
VA 89 — Convênio UFC/CAPES (005/81) 
VA 90 — Auxílio UFC/CNPq (010/81) 

VB 00 — Departamento de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação 
VB 10 — Divisão de Ensino de Pós-Graduação 
VB 20 — Divisão de Registro e Pesquisa 

WA 00 — Pró-Reitoria de Administração 
WB 01 — Serviço de Comunicações 
WB 02 — Seção de Protocolo 
WB 03 — Seção de Arquivo Geral 

WB 10 — Divisão de Material 
WB 11 — Seção de Compras 
WB 12 — Seção de Importação 
WB 13 — Almoxarifado Central 

WB 20 — Divisão de Controle Patrimonial 

WB 21 — Seção de Patrimônio 
WB 22 — Seção de Classificação e Tombamento 

WD 00 —Departamento de Contabilidade e Finanças 
WD 10 — Divisão de Contabilidade 

WD 11 — Seção de Classificação e Contabilidade 
WD 12 — Seção de Análise Contábil 

WD 20 — Divisão de Pagamento 

WD 30 — Divisão Financeira 
WD 31 — Seção Orçamentária 
WD 32 — Seção de Controle 

WE 00 — Prefeitura da Universidade 

WE 10 — Divisão de Conservação e Manutenção 
WE 11 — Seção de Conservação e Manutenção de Equipa-

mentos 
WE 12 — Seção de Conservação e Manutenção de Imóveis 
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WE 20 — Divisão de Transporte e Vigilância 
WE 21 — Seção de Vigilância 
WE 22 — Seção de Transporte 
WE 23 — Seção de Vigilância — Piei 
WE 24 — Seção de Vigilância — Benfica 
WE 25 — Seção de Vigilância — Porangabuçu 

WE 30 — Divisão de Parques e Jardins 
WE 31 — Seção de Parques e Jardins — Piei 
WE 32 — Seção de Parques e Jardins — Benfica 
WE 33 — Seção de Parques e Jardins — Porangabuçu 

WV 00 —Departamento de Obras e Projetos 
WF 10 — Divisão de Estudos e Projetos 
WF 20 — Divisão de Obras 
WF 80 — Convênio UFC/MEC (009/81) 

XA 00 — Pró-Reitoria de Extensão 
XA 80 — Convênio UFC/FNDE Projeto Pacatuba (041/79) 
XA 81 — Convênio UFC/MEC-SESu (041/80) 
XA 82 — Convênio UFC/FUNARTE (019/81) 

XB 00 — Departamento de Extensão 
XB 10 — Divisão de Cursos e Serviços de Extensão 
XB 20 — Divisão de Integração Universidade/Comunidades Rurais 
XB 30 — Divisão de Integração Universidade/Empresa 
XB 40 — Divisão de Difusão Artística e Cultural 

YA 00 — Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis' 
YA 80 — Convênio UFC/MEC-CODAE (007/81) 

YB 00 — Departamento de Assuntos Estudantis 
YB 10 — Divisão Administrativa 

YB 11 — Seção de Restaurante Universitário 
YB 12 — Seção de Residências Universitárias 
YB 13 — Seção de Bolsas 

YC 00 — Departamento de Saúde e Assistência Social 
YC 10 — Divisão Médica 
YC 11 — Divisão de Assistência Social 

	 4 

YC 12 — Divisão Odontológica 

YD 00 — Coordenadoria de Educação Física 

ZA 00 — Pró-Reitoria de Graduação 

ZB 00 — Departamento de Ensino de Graduação 
ZB 10 — Divisão de Registro e Controle Acadêmico 

ZB 11 — Seção de Registro Geral 
ZB 12 — Seção de Estatística Escolar 
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ZB 20 — Divisão de Admissão e Matrícula 

ZB 30 — Divisão de Avaliação e Métodos 
ZB 31 — Seção de Avaliação 
ZB 32 — Seção de Métodos 

ZB 40 — Divisão de Registro de Diplomas 
ZB 41 — Seção de Análise e Expedição 
ZB 42 — Seção de Registro 

ZC 00 — Comissio Coordenadora do Vestibular — CCV 
ZC 01 — Seção de Material e Arquivo 

IA 00 — Núcleo de Processamento de Dados 
IA 10 — Coordenadoria de Produção 
IA 20 — Coordenadoria de Aplicações Administrativas 
IA 30 — Coordenadoria de Aplicações Científicas 

JA 00 — LABOMAR 
JA 10 — Divisão de Oceanografia Abiótica 
JA 20 — Divisão de Oceanografia Biótica 
JA 30 — Divisão de Tecnologia do Pescado 
JA 40 — Divisão de Tecnologia da Pesca 
JA 80 — Convênio UFC/SUBIN (021/80) 

KA 00 — Departamento de Assuntos Internacionais 

LA 00 — Departamento de Pessoal 
LA 10 — Divisão de Legislação, Direitos e Deveres 

LA 11 — Seção de Direitos e Deveres 
LA 12 — Seção de Pessoal Trabalhista 

LA 20 — Divisão de Controle de Cargos e Empregos 

LA 21 — Seção de Classificados e Retribuição de Cargos e Em 
pregos 

LA 22 — Seção de Controle de Pagamento 
LA 23 — Seção de Cadastro e Lotação 

LA 30 — Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento 
LA 31 — Seção de Recrutamento e Seleção 
LA 32 — Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento 

MA 00 —Museu de Arte 
MA 01 — Serviço e Recepção 
MA 02 — Serviço de Conservação e Restauração 

NA 00 — Casa de José de Alencar 
NA 01 — Seção de Conservação e Manutenção 
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AE 00 — Departamento de Engenharia de Pesca 

AF 00 — Departamento de Zootecnia 

AG 00 — Fazendas Experimentais 

AH 00 — Fábricas/Escolas 

SA 00 — Centro de Ciências da Saúde — Diretoria 

SB 00 — Departamento de Medicina Clínica 

SC 00 — Departamento de Patologia e Medicina Legal 

SD 00 — Departamento de Saúde Comunitária 

SE 00 — Departamento de Cirurgia 

SF 00 — Departamento de Morfologia 

SG 00 — Departamento de Fisiologia e Farmacologia 

SH 00 — Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 

SI 00 — Departamento de Farmácia 
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PA 00 — Imprensa Universitária 
PA 10 — Divisão de Planejamento Editorial 

PA 11 — Seção de Custos e Controle de Produção 
PA 12 — Seção de Revisão 

PA 20 — Divisão de Produção Gráfica 
PA 21 — Seção de Composição e Impressão 
PA 22 — Seção de Tipografia 
PA 23 — Seção de Material 
PA 24 — Seção de Encadernação e Acabamento 

QA 00 — Biblioteca Central 
QA 10 — Divisão de Assistência aos Leitores 

QA 11 — Seção de Referência 
QA 12 — Seção de Circulação 
QA 13 — Seção de Coleções Especiais 

QA 20 — Divisão Setorial da Área de Ciências da Saúde 
QA 30 — Divisão de Processos Técnicos 

QA 31 — Seção de Seleção e Aquisição 
QA 32 — Seção de Intercâmbio 
QA 33 — Seção de Catalogação e Classificação 
QA 34 — Seção de Periódicos 
QA 35 — Seção de Documentação 

QA 80 — Convénio UFC/BIREME (019/80) 

SJ 00 — Departamento de Clínica Odontológica 

SK 00 — Departamento de Odontologia Restauradora 

SL 00 — Hospital das Clínicas 

SM 00 — Clínica Integrada 

SN 00 — Farmácia/Escola 

SO 00 — Laboratório de Análises Clínicas 

EA 00 — Centro de Estudos Sociais Aplicados — Diretoria 

EB 00 — Departamento de Direito Público 

EC 00 — Departamento de Direito Privado 

ED 00 — Detoartamento de Direito Processual 

EE 00 — DePartamento de Teoria Econômica 

EF 00 — Departamento de Economia Aplicada 

EG 00 — Departamento de Estudos Sócio-Econômicos 

EH 00 — Departamento de Contabilidade 

El 00 — Departamento de Educação 
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Atos do Diretor 
do Departamento de Pessoal 

PORTARIA N.° 597, DE 1.° DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar a servidora MARIA AMÉLIA DA SILVA, Agente Adminis-
trativo, Código LT-SA-801, da Tabela Permanente, para 'substituir AUGUSTO 
ANTERO SANTANA, Técnico em Assuntos Educacionais, Código NS-927, do 
Quadro Permanente, ora exercendo a função de Secretário Administrativo do De-
partamento de Arquitetura e Urbanismo desta Universidade, Código DAI-111.1, de 
6 de julho a 4 de agosto de 1981, durante o período de suas férias regulamentares, 
conforme Processo n.o 7875 /81-UFC. 

Ivan Casimiro Coelho 
p /Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA N.° 598, DE 1.° DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar a servidora MARIA BERNADETTE GONÇALVES BEZER-
RA, Chefe da Seção de Classificação e Tombamento, DAI-111.2, para substituir 
FRANCISCO LEANDRO DE CASTRO FILHO, Diretor da Divisão de Controle Pa-
trimonial, DAI-111.3, do Departamento de Administração desta Universidade, de 
15.6.81 a 14.7.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Ivan Casirniro Coelho 
p/Diretor do Departamento do Pessoal 
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PORTARIA N.° 599, DE 1.° DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar o servidor JOSÉ WILSON LIMA RATTS, Artífice Especiali-
zado Art. 706 do Quadro Permanente—UFC, para substituir MARIA BERNA-
DETTE GONÇALVES BEZERRA, Chefe da Seção de Classificação e Tombamento, 
DAI-111.2, da Divisão de Controle Patrimonial do Departamento de Administração 
desta Universidade, durante o período de 15 de junho a 14 de iulho de 1981. 

Ivan Casimiro Coelho 
p/Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA N.° 601, DE 2 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 7421/81—Reitoria. 

Resolve conceder aposentadoria, nos termos do artigo 175, item III, § 2.0, 
combinado com o artigo 178, item I, letra b, da Lei n.o 1711/52, alterada pela Lei 
n.° 6481/77, a FRANCISCO MARQUES VIEIRA FILHO, matrícula n.o 
2.341.158, no cargo de Agente de Portaria, TP-1202, Classe B, referência NM-5, do 
Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 605, DE 2 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 7880/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o artigo 72, da Lei n.o 1711/52, ANA 
MARIA DE LIMA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir LAURA MARIA BESSA DE PAULA 
SANTOS, Secretário Administrativo, DAI-111.2, do Centro de Ciências da Saúde 
desta Universidade, de 6.7 a 4.8.81, durante o período de suas férias regulamen-
tares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.°  602, DE 2 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 7620/81—Reitoria, 

Resolve conceder aposentadoria, de 'acordo com o artigo 176, item III, § 2.0, 
combinado com o artigo 178, item I, letra b da Lei n.o 1711/52, alterada pela Lei 
6481/77, a MANUEL FERREIRA GOMES, matrícula 2.159.432, no cargo de Artí-
fice de Carpintaria e Marcenaria, ART-704, Classe: Artífice Especializado, referên-
cia NM-15, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 603, DE 2 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 7845/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o artigo 72, da Lei n.° 1711/52, HELOISA 
MARIA FURTADO, Bibliotecário, LT-NS-932, da Tabela Permanente da Universi-
dade Federal do Ceará, para substituir SALEMMA MARIA LIMA SUGETTE, Chefe 
do Seção de Circulação, DAI-111.2, da Divisão de Assistência aos Leitores da Biblio-
teca Central desta Universidade, de 22.6 a 21.7.81, durante o período que se encon-
tra substituindo a Diretora da Divisão acima mencionada. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 612, DE 3 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8039/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, MARIA MA-
DALENA BRASILEIRO MOTA, Assistente Social, NS-530, do Quadro Permanente 
da Universidade Federal do Ceará, uara substituir RAIMUNDA ALENCAR ALBU-
QUERQUE, Diretora de Divisão de Assistência Social, DAI-111.3, do Departamen-
to de Saúde e Assistência Social da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Uni-
versidade, de 1.0 a 30.7.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

1. 
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PORTARIA N.° 619, DE 3 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando n.o 311/81—PR/P/PG, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, NIRLEI 
LEMOS SEABRA, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanente da Uni-
versidade Federal do Ceará, para substituir ELIANE EMIR VIEIRA MAIA, Diretora 
da Divisão de Ensino de Pós-Graduação, DAI-111,3, do Departamento de Pesquisa e 
Ensino de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação desta Uni-
versidade, de 1.0  a 30.7.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

• 

PORTARIA N.° 627, DE 6 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. s/n—DCCE —DP, de 3.7.81, 

Resolve tornar sem efeito a Portaria n.o 585/81, de 30.6.81, que concede 
férias a servidora IVONE MARIA CRUZ DE QUEIROZ, Agente Administrativo-
-LT-801, integrante da Tabela Permanente-UFC, lotada na Divisão de Controle de 
Cargos e Empregos do Departamento do Pessoal desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 631, DE 6 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

aue consta do Memorando n.o 148/81-1.U., 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, JOSÉ NAZA-
RENO ROCHA MATOS, Artífice Especializado, ART-706, do Quadro Permanente 
da Universidade Federal do Ceará, Para substituir ROBERTO MONTEIRO RO-
DRIGUES MARTINS, Chefe da Seção de Tipografia, DAI-111.2, da Imprensa 
Universitária desta Universidade, de 13.7 a 11.8.81, durante o período de suas férias 
regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

4 
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PORTARIA N.° 639, DE 6 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar MARIA EDIOLANDA PINTO COELHO, Agente Administra-
tivo SA-801, do Quadro Permanente para substituir a servidora MARIA DO SO-
CORRO FREITAS MOTA, Agente Administrativo LT-SA-801, exercendo a função 
de Secretário Administrztivo, Cód. DAI-111.2, da Pró-Reitoria de Graduação desta 
Universidade durante o período de 6 de julho a 4 de agosto de 1981, de suas férias 
regulamentares, conforme Processo n.o 7592/81—UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA NP 641, DE 7 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar ALDO FROTA NOGUEIRA, Professor Assistente—CLT, para 
substituir RAIMUNDO HOLANDA FARIAS, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis. 
Código LT-DAS-101,2, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Universidade, 
durante o período de 6 de julho a 4 de agosto de 1981, relativas ao período aquisi-
tivo L10.78/1.10.79, de suas férias regulamentares, conforme Processo n.o 
8038 /81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA N.° 644, DE 8 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve retificar os termos da Portaria n.o 722, de L7.80, que trata das férias 
da servidora MARIA ÉSTER SENA LIMA, Auxiliar de Artífice, ART-709, do 
Quadro Permanente desta Universidade, modificando o exercício de 1980 para 
1979. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

7 
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PORTARIA N.°  645, DE 8 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o que consta do Memorando n.° 64/91-DCF, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, HERIALDO 
MAIA DA CUNHA, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir ALVANIR DA SILVA MACHADO, 
Secretário Administrativo, DAI-I 11.1, do Departamento de Contabilidade e Finan-
ças desta Universidade, de 6.7 a 4.8.81, durante o período de suas férias regulamen- 
tares. 	 4 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  664, DE 13 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve designar FRANCISCO CAVALCANTE BARROS, Agente de Portaria, 
LT-TP-I 202, da Tabela Permanente—UFC, para substituir o servidor MARDEN 
LEITÃO FIGUEIREDO, Agente Administrativo LT-801, ora exercendo a função de 
Chefe da Seção de Residências Universitárias, DAI-111.3, do Departamento de As-
suntos Estudantis, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Universidade, du-
rante o período de 6 de julho a 4 de agosto de 1981, de suas férias regulamentares, 
conforme Processo n.0  8280/81-UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA N.°  667, DE 14 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

4 
Resolve designar a servidora MARIA ELMA DE CARVALHO, Agente Admi-

nistrativo, LT-801, da Tabela Permanente-UFC, para substituir GERALDA DE 
CARVALHO FEITOSA, Agente Administrativo, LT-801, ora exercendo a função 
de Secretário Administrativo, Código DAI-111.1, do Departamento de Engenharia 
Agrícola e Edafologia do Centro de Ciências Agrárias desta Universidade, durante o 
período de 20.7 a 18.8.81, de suas férias regulamentares, conforme Processo n.0  
8361 /81-UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 
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PORTARIA N.° 669, DE 14 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8352/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, ILMA RO-
DRIGUES DE MOURA, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir WELLINGTON ASSUNÇÃO 
MATOS, Secretário Administrativo DAI-111.1, do Departamento de Assuntos Es-
tudantis da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Universidade, de 13.7 a 
11.8.81, durante o período que se encontra substituindo o Diretor do mencionado 
Departamento. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  696, DE 16 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8590/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o artigo 72, da Lei 1711/52, MARIA ORITA 
BACELAR LINHARES, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente 
da Universidade Federal do Ceará, para substituir MARIA ALICE VASCONCELOS 
LEITE, Secretário Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de Hidráulica do 
Centro de Tecnologia desta Universidade, de 14.7 a 12.8.81, durante o período de 
suas férias regulamentares. 

Regina Lúcia Jaguaribe Pontes 
p/Diretor 

PORTARIA N.°  704, DE 20 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

aue consta do Processo n.o 6732/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o artigo 72, da Lei n.o 1711/52, REGINA 
STELLA DE OLIVEIRA THEOPHILO, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro 
Permanente da Universidade Federal do Ceará, para substituir GERARDO CA-
VALCANTE DIAS, Secretário Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de 
Direito Privado do Centro de Estudos Sociais Aplicados desta Universidade, de 
27.7 a 29.8.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 707, DE 20 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8773/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1.711/52, MARIA 
ANTONIETA SILVEIRA UCHC1A, Chefe da Seção de Análise e Expedição, 
DAI-111.2, da Divisão de Registro de Diplomas, do Departamento de Ensino de 
Graduação da Pró-Reitoria de Graduação desta Universidade, para substituir JOÃO 
BENÍCIO BEVILAQUA CAVALCANTE, Diretor, DAI-111.3, da mencionada Divi-
são, de 13.7 a 11.8.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Maraues 
Diretor 

PORTARIA N.°  708, DE 20 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8772/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711 /52, RAIMUNDO 
GOMES DE LIMA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir MARIA ANTONIETA SILVEIRA 
UCHÕA, Chefe da Seção de Análise e Expedição, DA1-1 I 1.2, da Divisão de Regis-
tro de Diplomas, do Departamento de Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de Gra-
duação desta Universidade, de 13.7 a 11.8.81, durante o período em que se encon-
tra substituindo o Diretor da Divisão acima mencionada. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  709, DE 20 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando s/n.o, de 17.7.81—D.C., 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, MARIA CLEI-
DE RODRIGUES, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanente da Uni-
versidade Federal do Ceará, para substituir JOSÉ BRADY MOREIRA, Chefe da 
Seção de Análise Contábil, DAI-111.2, da Divisão de Contabilidade, do Departa-
mento de Contabilidade e Finanças desta Universidade, de 20.7 a 18.8.81, durante 

período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

4 

• 
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PORTARIA N.°  718, DE 22 DE JULHO DE 1981 
O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-

gadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve rescindir, a pedido, o Contrato de Trabalho de PAULO ROBERTO 
BRUMATI, Professor Adjunto, lotado no Departamento de Matemática do Centro 
de Ciências desta Universidade, a partir de 1 de agosto de 1981, conforme Processo 
N.° 8220/81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 

PORTARIA N.° 723, DE 23 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

Que consta do Processo n.o 8848/81—Reitoria, 

Resolve prorrogar por 60 horas, durante o período de 11.5 a 26.6.81,0 expe-
diente normal de trabalho do servidor FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA 
FILHO, Agente de Portaria, TP-1202, do Quadro Permanente da Universidade Fe-
deral do Ceará, lotado no Centro de Tecnologia desta Universidade, de acordo com 

art. 1.°, do Decreto n.° 74.661/74. 

Carlos Rocha dos Santos 
Resp. o/Diretor 

PORTARIA N.° 725, DE 23 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

Que consta do Processo n.o 9896/81—Reitoria, 
Resolve designar, de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, VÂNIA FA-

RIAS DE LIMÓN, Bibliotecária, LT-NB-932, da Tabela Permanente da Universida-
de Federal do Ceará, para substituir CLEIDE ANCILON DE ALENCAR PEREIRA, 
Diretora da Divisão Setorial da Área de Ciências da Saúde, DAI-111.3, da Biblioteca 
Central desta Universidade, de 20.7 a 18.8.81, durante o período de suas férias re-
gulamentares. 

Carlos Rocha dos Santos 
Resp. p/Diretor 

• 
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PORTARIA N.° 728, DE 27 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9132/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, JOSÉ LÚCIO 
TABOSA, Agente Administrativo, SA-801. do Quadro Permanente da Universidade 
Federal do Ceará, para substituir MARIA NISIA TEIXEIRA FREITAS, Secretário 
Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de Saúde e Assistência Social da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Universidade, de 20.7 a 18.8.81, durante 

período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  729, DE 27 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9159/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, ANTÕNIO 
ALMEIDA SOARES, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir MARLY RAULINO SILVEIRA, Se-
cretário Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de Termodinâmica e Eletro-
técnica do Centro de Tecnologia desta Universidade, de 20.7 a 18.8.81, durante o 
período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  732, DE 29 DE JULHO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9105/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.° 1711/52, HÉLIO AU-
GUSTO SABOIA MOURA, Analista de Sistemas, da Tabela Permanente da Univer-
sidade Federal do Ceará, para substituir JOSÉ GERSON FERREIRA GOMES, 
Chefe de Coordenação de Aplicação Administrativa, DAI-111.3, do Núcleo de 
Processamento de Dados desta Universidade, de 21.7 a 19.8.81, durante o período 
de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

••• 
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PORTARIA N.° 736, DE 29 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o aue consta do Memorando n.o 126/81—D.A., 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, MANOEL 
FONTELES NETO, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir SILVIA FIGUEIREDO DE NE-
GREIROS, Chefe dos Serviços de Comunicações, DAI-111.2, do Departamento de 
Administração desta Universidade, de 29.6 a 28.7.81, durante o período de suas 
férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 740, DE 30 DE JULHO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria nP 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve rescindir, a pedido, o Contrato de Trabalho de ANDRÉ KARA, Pro-
fessor Visitante, lotado no Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Hu-
manidades desta Universidade, a partir de 1.0  de agosto de 1981, conforme Proces-
so n.o 7192/81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do Departamento do Pessoal 

ATOS DO DIRETOR DO D. P. 

EM 3.7.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, Agente de Vi-
gilância, NM-1000, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Prefeitura 
da UFC, referente ao decênio de 5.5.70 a 27.7.80, a ser gozada oportunamente. 
(Processo n.o 8.043/81—Reitoria). 

, 	 EM 6.7.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a PIO FRANCISCO BARROS PEREIRA, Professor Titular, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Ciências da Saúde, 
referente ao decênio de 27.2.67 a 23.2.77, a ser gozada oportunamente. (Processo 
n.0  8.052/81 — Reitoria). 
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EM 17.7.81 

Autorizando a contagem em dobro da licença especial de 6 (seis) meses, con-
cedida através do Processo n.o 7089/81, a RAIMUNDO NONATO DE MELO E 
SILVA, Técnico de Laboratório, NM-1005, do Quadro Permanente da UFC, lotado 
no Centro de Tecnologia, de acordo com o art. 117, da Lei n.o 1.711/52. (Processo 
n.o 7089/81—Reitoria). 

EM 22.7.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, Agente de Portaria, TP-1202, 
do Quadro Permanente da UFC, lotado no CESA, referente ao decênio de 28.9.65 a 
25.9.75, a ser gozada oportunamente, em períodos trimestrais. (Processo n.o 
8.812/81 —Reitoria). 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a FRANCISCA DE CASTRO DANTAS, Auxiliar de Enfermagem, 
NM-1001, do Quadro Permanente da UFC, lotada no Hospital das Clínicas, referen-
te ao decênio de 11.7.71 a 15.7.81-, a ser gozada oportunarnente, em período único. 
(Processo n.o 8.869/81—Reitoria): 

DESPACHOS DO SENHOR DIRETOR DO D.P. 

EM 29.7.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a RAIMUNDA COSTA CAVALCANTE, Agente Administrativo, 
SA-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada na Casa José de Alencar, 
referente ao decênio de 15.7.71 a 11 de julho de 1981, a ser gozada oportunamen-
te, em período único. (Processo n.o 9.231/81—Reitoria). 

Autorizando a contagem em dobro do tempo de serviço de MARIA ZÉLIA 
ROUQUAYROL, Professor Titular, ref. 14, do Quadro Permanente da UFC, lotada 
no Depto. de Saúde Comunitária do Centro de Ciências da Saúde, correspondente a 
duas licenças especiais não gozadas, de acordo com os arts. 116 e 117, da Lei n.o 
1.711/52, alusivas aos decênios de 1.3.59 a 25.2.69, já concedida através do Proces-
so n." 951/76, e de 26.2.69 a 16.4.79, para rins de aposentadoria. (Pr. 9.241/81 — 
Reitoria). 

EM 31.7.81 	 . 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a ELIAS CORDEIRO PORDEUS, Técnico em Radiologia, 
NM-1003, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das Clíni-
cas. referente ao decênio de 9.5.71 a 3.6.81, a ser gozada oportunamente, em pe-
riodo único. (Processo 9.330/81 —Keitu,..,. 

• 

4 
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ATOS DO DIRETOR DO D.P. 

PROCESSO N.°  8.632/81—Reitoria 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 2.6.81, a GUSTAVO MARQUES TRAJANO, Agente de Portaria, 
TP-1202, do Quadro Permanente da UFC, lotado na Reitoria, em virtude de ter 
completado 20 anos de serviço em 1.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 3.6.81, a ASTÂNIA MARIA MOREIRA LEITE, Agente Administrativo, 
SA-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada na Reitoria, em virtude 
de ter completado 20 anos de serviço em 2.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 29.6.81, a JAIRO TOTE DE MOURA CARVALHO, Agente de Serviços 
de Engenharia, NM-1013, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na 
Reitoria, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 28.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 8.6.81, a EUDA GADELHA PEREIRA, Agente de Portaria, TP-1202, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotada na Reitoria, em virtude de ter com-
pletado 25 anos de serviço em 7.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 11.6.81, a JOSÉ VIEIRA LEITE Agente de Portaria, TP-1202, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Prefeitura da UFC, em virtude de 
ter completado 20 anos de serviço em 10.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 26.6.81, a JOSE BENEVIDES MEDEIROS, Agente Administrativo, 
SA-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Ciências 
Agrárias, em virtude de ter completado 25 anos de serviço em 25.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 21.6.81, a MARIA CLEIDE PAGELS BARBOSA, Técnico Administrati-
vo, NS-923, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Centro de Ciên-
cias Agrárias, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 20.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 24.5.81, a FRANCISCO OLAVO DE SOUSA, Professor Adjunto, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no C.E.S.A., em virtude de ter com-
pletado 25 anos de serviço em 23.5.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 14.6.81, a MARINELDE GOMES DE FRANÇA, Agente Administrativo, 
SÁ-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Centro de Ciências 
da Saúde, em virtude de ter completado 25 anos de serviço em 13.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 35%, correspondente a 7 qüinqüênios, 
a partir de 30.3.81, a MILTON ESCOSSIA BARBOSA, Professor Adjunto, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no C.C. Saúde, em virtude de ter 
completado 35 anos de serviço em 293.81. 

41. 
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Concedendo gratificação qüinqüenal de 35%, correspondente a 7 qüinqüênios, 
a partir de 22.6.81, a FRANCISCO JOSÉ DE ABREU MATOS, Professor Titular 
do Quadro Permanente da UFC, lotado no Centro de Ciências, em virtude de ter 
completado 35 anos de serviço em 22.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 1.1.81, a YONE MARIA SABOYA FONTELES, Técnico de Laborató-
rio, do Quadro Permanente da UFC, lotada no Centro de Ciências, em virtude de ter 
completado 20 anos de serviço em 14.9.80. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 16.3.81, a EXPEDITA CAMPOS LOBO, Auxiliar Operacional de Servi-
ços Diversos, NM-1006, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Hos-
pital das Clínicas, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 15 de março 
de 1981. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 4.6.81, a ELIAS CORDEIRO PORDEUS, Técnico em Radiologia, 
NM-1003, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das Clíni-
cas, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 3.6.81 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 4.6.81, a VALDIVINO FIRMINO RIBEIRO, Agente de Portaria, 
TP-1202, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das Clíni-
cas, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 3.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 12.6.81, a VALMIR PRATA PEREIRA, Agente de Portaria, TP-1202, 
do Quadro Permanente da UFC em virtude de ter completado 20 anos de serviço 
em 11.6.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 1.1.81, a MARIA ALICE VASCONCELOS LEITE, Agente Administrati-
vo, SA-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Centro de Tecno-
logia, em virtude de ter completado 20 anos de serviço em 8.7.80. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DO PESSOAL 
DIVISÃO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

CIRCULAR N.°  14/81 	 Em 31.7.81 
Do 	Diretor do Departamento do Pessoal 
Aos 	Srs. Dirigentes de Unidades Organizacionais 
Assunto: Ascensão Funcional 

Senhor Dirigente, 

Encaminhamos a V. Sa., em anexo, o Edital n.o 23/81 de abertura de inscri-
ções, no período de 31.8.81 a 4.9.81, para o processo seletivo de Ascensão Funcio-
nal às categorias de Arquiteto, Bibliotecário, Contador, Economista, Enfermeiro, 
Engenheiro-Agronômo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro, Estatístico, Farma-
cêutico, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Químico, Téc. em Assuntos 
Culturais, Téc. em Assuntos Educacionais e Téc. em Comunicação Social. 

Alertamos que esse Edital deverá ser afixado em local que possibilite, ao má-
ximo, o conhecimento por parte dos servidores dessa Unidade. 

Aproveitamos o ensejo para renovar a V. Sa. protestos de .elevada estima e 
distinta consideração. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DO PESSOAL 
DIVISÃO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

ASCENSÃO FUNCIONAL — IN 119/81 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

EDITAL N.°23/81 

Ál 

	 PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 31.8.81 a 4.9.81 
LOCAL: Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento do Pessoal — 

Rua Paulino Nogueira, 315 — Bloco 2 — 1.0  andar. 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8:00h às 12: 00 h 

14:00 h às 17:00 h 

O Diretor do Departamento do Pessoal participa aos servidores da Universida-
de Federal do Ceará, ocupantes de cargos ou empregos incluídos no Plano de Cias- 
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sificação de Cargos de que trata a Lei 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que se 
encontram abertas, no local e período acima mencionados, inscrições para n proces-
so seletivo de ascensão funcional às cateeorias funcionais constantes do quadro 
anexo. 
2. Somente poderão inscrever-se servidores que satisfizerem às exigências conti-
das no Decreto n.o 85.645, de 20 de janeiro de 1981, e preencherem os requisitos 
constantes da Instrucão Normativa, do DASP, n.o 119. de 4 de fevereiro de 1981 — 
publicada no D.O.U. de 6.2.81. 

EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO 

GERAL 
não estar enquadrado na primeira referência da categoria funcional a que 
nertenca, salvo se essa localização tenha decorrido de transformação ou 
transposição do cargo ou emprego respectivo a que concorreu originaria-
mente ou de reestruturação da categoria funcional; 
não ter sido transferido ou movimentado há menos de dois anos à data de 
encerramento das inscrições tiara o processo seletivo; 
preencher e assinar a Ficha de Inscrição, para concorrer a uma das catego-
rias funcionais constantes do quadro anexo; 
juntar o último contracheque ou cópia do mesmo bem como uma foto re-
cente no tamanho 3 X 4 cm; 
possuir e comprovar, à data de inscrição, a escolaridade exigida para ineres-
so na categoria funcional a que concorre, na forma prevista no ato de es-
truturação do respectivo grupo. 

NÍVEL SUPERIOR 

apresentação do diploma devidamente registrado ou prova de registro no 
órgão fiscalizador do exercício funcional, quando se tratar de profissão 
regulamentada; 
certidão emitida por entidade de ensino superior, da qual, obrigatoriamen-
te, constem: 
— número do ato que reconheceu o curso, com data e página da respectiva 

publicação no Diário Oficial; 
— data em que colou grau. 

Obs: o candidato que participar do processo seletivo, nestas condições, e for 
classificado, deverá apresentar o diploma devidamente registrado, no 
prazo de 15 dias após a homologação do resultado final, sob pena de ser 
automaticamente excluído da seleção. 

	

3. 	Mo haverá inscriçdo condicional, sendo vedado seu recebimento sem compro- 
vação de todos os requisitos estabelecidos. 

	

4. 	Verificado o recebimento de qualquer inscrição que não atenda a todos os re- 
quisitos fixados para o processo seletivo, a mesma será cancelada e o fato levado ao 
conhecimento do interessado, por escrito. 

	

5. 	O programa será entregue ao candidato no ato da inscrição. 

	

6. 	O local, dia e hora de realização das provas serão divulgados, previamente. 
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Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
se tornar culpado de incorreção ou descortesia para com qualquer dos 
membros da equipe encarregada da realização do processo seletivo; 
durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com 
outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 
se utilizar de livros, notas ou iMpressos. salvo quando permitido; 
fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 

A inscrição no processo seletivo implicará o conhecimento e aceitação tácita 
do disposto no Decreto n.o 85.645, de 20 de janeiro de 1981, na IN do DASP n.o 
119/81 e neste edital. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo dirigente do orgao de pessoal. 

Fortaleza, 31 de julho de 1981 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor do D.P. 
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Atos do Reitor 
PORTARIA N.° 757, DE 3 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n.o 7896/81—Reitoria, 

Resolve dispensar, a pedido, de Comissão Permanente de Licitação, instituida 
por Portaria n.o 115/80, ANCHISES NOGUEIRA QUEIROZ, Diretor do Departa-
mento de Administração desta Universidade. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 771, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Processo n.o 9409/81—Reitoria, 

Resolve designar uma Comissão constituida pelos Professores JOSP FRAN-
CISCO JULIÃO. MATEUS MOSCA VIANA e ROBERTO CLAUDIO FROTA 
BEZERRA, do Técnico de Administração ,PAULO SAMPAIO ALBUQUERQUE e 
da Economista VERA MARIA BEZERRA RAE, para, sob a presidência do pri-
meiro, comporem um grupo de trabalho a fim de desemnenharem tarefas específi-
cas e complementares na estruturacão da SUEP (SUB-UNIDADE DE EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA BID), junto a Universidade Federal do Ceará. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 772, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 88 de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve determinar que o servidor LUIZ VALTER MOURA, Agente Adminis-
trativo, LT-SA-801 da Tabela Permanente-UFC, passe a ter lotação na Prefeitura 
desta Universidade, a partir de 24 de julho de 1981, conforme Processo n.o 
9036 /81 -UFC. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 

• 

• 
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PORTARIA N.°  773, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista os elementos constantes do Processo n.o 8592/81—
UFC, 

Resolve dispensar, a pedido, das funções de membro da Comissão Permanente 
de Licitação—UFC, composta pela Portaria n.o 115/81—Reitoria, MARIA BER-
NADETIIE GARCIA DE OLIVEIRA, Economista, LT-NS-922, da Tabela Perma-
nente desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 778, DE 7 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar o servidor ROMMEL MENDES LEITE para exercer as fun-
ções de Oficial de Gabinete do Reitor. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 787, DE 12 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e 

considerando o que dispõe o artigo 2.°  do Decreto-Lei n.o 1.874, de 8 de 
julho de 1981; 
considerando que os Professores Colaboradores amparados pelo § 1.0  do 
artigo 43 do Decreto n.o 85.487, de 11.12.80, tiveram, ex-ri do referido 
texto legal, os mesmos direitos ao ingresso na Tabela Permanente desta 
Universidade, anteriormente concedidos aos docentes referidos no cavut 
deste Artigo, 

RESOLVE: 

Aplicar, mutatis mutandis, aos Professores Colaboradores desta Universidade, 
contratados até 31.3.81, por tempo indeterminado, as normas constantes da Reso-
lução n.o 7, de 24 de dezembro de 1980, do Conselho de Ensino, Pesouisa e Exten-
são. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 795, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 
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Resolve designar JOÃO COSTA SILVA, Agente Administrativo, SA-801, do 
Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, para exercer a função de 
Chefe da Seção de Protocolo, DAI-111-1, do Departamento de Administração desta 
Universidade, criada pelo Decreto 79.701, de 16 de maio de 1977, publicado no 
Diário Oficial de 18 seguinte. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 796, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve aprovar as normas para funcionamento da Comissão de Acumulação 
de Cargos desta Universidade a seguir especificadas: 

A finalidade da Comissão de Acumulação de Cargos da Universidade Fe-
deral do Ceará é julgar os casos de acumulação no ámbito da mesma Universidade. 

A Comissão funcionará com 7 (sete) membros, todos, obrigatoriamente, 
professores da Universidade Federal do Ceará. 

A Comissão será integrada pelo Presidente, Vice-Presidente e demais 
componentes, todos designados por Portaria do Reitor da Universidade Federal do 
Ceará. 

Deverá a Comissão reunir-se, auinzenalmente e, mediante convocação da 
Presidência, toda vez que se faça necessário, sendo lavrada uma ata de sua ocorrên-
cia. 

Todo servidor que exercer mais de um cargo deverá apresentar, em mode-
lo próprio, perante o Departamento de Pessoal, declaração de acumulação para 
exame da Comissão de Acumulação de cargos. 

Os processos submetidos ao exame da Comissão deverão ser encaminha-
dos à sua Secretaria, onde terão protocolo prónrio. 

A posse do servidor que declare acumulação só será deferida após aprova-
cão, pelo Magnífico Reitor, de parecer favorável da Comissão de Acumulação de 
Cargos. 

A declaração de acumulação consistirá no preenchimento de modelo pró-
prio, fornecido pela Universidade, e se fará acompanhar de certidões dos órgãos 
onde o interessado pretende exercer suas atividades, documentos esses que devem 
indicar, obrigatoriamente a discinfina que leciona (tratando-se de professor), a natu-
reza da função que exerce na outra unidade que não a UFC, o horário de trabalho 
e os dias da semana em que realiza suas tarefas. 

O Presidente da Comissão distribuirá os processos, mediante despacho. 
pelo sistema de rodízio. 

Cada componente da Comissão terá o prazo de 8 (oito) dias para proferir 
seu narecer ou despacho solicitando diligência. O parecer será sempre conclusivo e 
deve contar a assinatura de 3 (três) membros da Comissão, pelo menos. 

O Presidente da Comissão poderá, igualmente, determinar diligência para 
melhor esclarecimento do processo. 

O nrocesso, com o parecer do relator e assinatura de, peio menos, outros 
3 (três) membros da Comissão, será encaminhado, por despacho do Presidente, à 
consideração do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Ceará. 

A Secretaria da Comissão deverá tirar cópia de cada parecer, numerá-lo e 
arquivá-lo em pasta própria, providenciando sua publicação no Boletim de Pessoal, 
através do Departamento de Pessoal. 

4 

A 
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a. 

14. A Comissão de Acumulação de Ca  os incumbe verificar se os cargos são 
acumuláveis, apreciando: 

a sua tecnicidade ou condição de cargos de magistério; 
a correlação de matérias; 
a compatibilidade de horários. 

15. Haverá, na Comissão de Acumulação de Cargos, uma ficha própria para 
cada declarante, de acordo com modelo adotado, com indicação sumária do proces-
so, sua numeração, resumo do pronunciamento da Comissão e outros elementos que 
se facam necessários. 

16. A Presidência e a Secretaria da Comissão de Acumulação de Cargos fica-
rão sempre à disposição de qualquer órgão da Universidade Federal do Ceará ou 
pessoas interessadas nara dar informações sobre a marcha do processo ou prestar 
quaisquer esclarecimentos outros sobre acumulação de cargos. 

Prof. Paulo Eloídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 803, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que dispõe o iten II do art. 13 do Decreto n.o 
85.487, de 11.12.80 e o Processo número: 8962/81 —UFC, 

Resolve conceder progressão horizontal da Referência 1 Para a Referência 3 da 
Classe de Professor Assistente, do Grupo Magistério, Código LT-M-400. aos docen- 
tes a seguir relacionados: 

NOME Efeitos 

Edgar Pereira Nobre 1.1.81 
Haroldo Barbosa de Siqueira 1.1.81 
Loreci Gislaine de Oliveira Lenugeur 1.1.81 
Francisco de Assis de Paiva Campos 1.1.81 
Aurineide Costa da Penha 1.1.81 
Carlos Silveira Versiani dos Anjos Júnior 1.1.81 
Egon Felma da Rosa 1.1.81 
Francisco Luiz Rezente Neiva Santos 1.1.81 
Gilvan Diógenes de Sousa 1.1.81 
Tomaz Nunes Cavalcante Neto 1.1.81 
João Alfredo Dotas de Sá Pessoa 1.1.81 
Lúcia Maria Ramos Silva 1.1.81 
Maria de Nazaré Oliveira Paiva 1.1.81 
Marta Maria Coelho Damasceno 1.1.81 
Sônia Maria Cantídio Mota 1.1.81 
Moema Rodrigues Pinheiro 1.1.81 
Hélda Lenz César 1.1.81 
Antônio Soares Pinto 1.1.81 
Simone Simões Ferreira Soares 1.1.81 
Zaira Ary Farias 1.1.81 
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Maria Carmen Canelo Feijó 1.1.81 
Tereza Maria Rodrigues do Amaral Monteiro 1.1.81 
Luiz Pessoa Aragão 27.5.81 
Pedro Henrique Gênova de Castro 12.2.81 

Prof. Paulo Eltddio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  804, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que dispõe o item II, Parágrafo Único, do art. 14 do 
Decreto n.o 85.487, de 11.12.80 e o Processo n.o 8962/81—UFC, 

Resolve conceder progressão vertical, da referência 3 da Classe de Professor 
Assistente para a Referencia 2 da Classe de Professor Adjunto, do Grupo Magistério, 
Código LT-M-400, a MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO, com efeitos a 
contar de 1.1.81. 

Prof. Paulo Elpidio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  805, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que dispõe o item II do art. 16 do Decreto n.o 
85.487, de 11.12.80 e o Processo número: 8962/81—UFC, 

Resolve conceder progressão horizontal da Referencia 2 para a Referência 4 da 
Classe de Professor Adjunto, do Grupo Magistério, Código LT-M-400, a RENATO 
CRAVEIRO DE SOUSA, com efeitos a contar de 30.1.81. 

Prof. Paulo Elpidio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  806, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que dispõe do item II, Parágrafo único, do art. 14 
do Decreto n.o 85.487, de 11.12.80 e o Processo n.° 8962/81—UFC, 

E 

• 
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Resolve conceder progressão vertical da Referência 1 da Classe de Professor 
Assistente para a Referencia 1 da Classe de Professor Adjunto do Grupo Magistério, 
Código LT-M-400, a RAFAEL SÃNZIO DE AZEVEDO, com efeitos a contar de 
1.1.81. 

Prof. Paulo Elpidio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  808, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e tendo em vista o que dispõe o item II. Parágrafo Único, do art. 14 do 
Decreto n.o 85.487 de 11.12.80 e o Processo n.o 8962/81 —UFC, 

Resolve conceder progressão vertical, da Referência 4 da Classe de Professor 
Assistente para a Referência 3 da Classe de Professor Adjunto, do Gruvo Magistério, 
Código LT-M400, aos docentes a seguir relacionados: 

NOME Efeitos 

Miranice Gonzaga Sales 1.1.81 
Francisco Walter Vieira 1.1.81 
Walter Martins Ferreira Filho 1.1.81 
Maria de Fátima Freire Fuentes 20.3.81 
Francisco de Sousa 3.3.81 
Luciara Silveira de Angão Frota 1.1.81 
Maria Laise Chaves Vieira 1.1.81 
Hélio Frota Vieira 1.1.81 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.° 812, DE 19 DE AGOSTO DE 1981 

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 88, de 15.1.81, do Magnífico Reitor e tendo 
em vista o que consta do Ofício n.o 780/81—SA/DP, 

Resolve designar ANTÔNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, Agente de Portaria, 
TP-1202, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, vara ter lotação 
no Centro de Humanidades desta Universidade, a partir de 10 de agosto do corrente 
ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 
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PORTARIA N.°  821, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o disposto no 	(mico do Art. 48, do Decreto n.o 
65.745, de 23.2.81 e Proc. n.o 8033/81 —INPS, 

Resolve declarar vago o emprego de Professor Adjunto da Tabela Permanente 
desta Universidade, a partir de 6.3.81, em decorrência da aposentadoria de JOSÉ 
ALBERTO ROLA. 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  838, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e tendo em vista o que consta do Memorando n.o 131/81 —I.U., 

Resolve designar MARIA VILANI ALENCAR SILVA, Agente Administrativo, 
LT-SA-801, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Ceará, para exercer a 
função de Secretário Administrativo, DAI-111.1, da Imprensa Universitária desta 
Universidade, criada pelo Decreto n.o 79.701, de 16 de maio de 1977, publicado no 
Diário Oficial de 18 seguinte. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 839, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve exonerar, a pedido, ANCHISES NOGUEIRA QUEIROZ, integrante 
do Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, do cargo, em comissão, 
de Diretor do Departamento de Administração, DAS-101.1, desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.°  840, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

4 
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Resolve nomear GIL RUBEN DE ANDRADE FURTADO, integrante do 
Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, para exercer o cargo, em 
comissão, de Diretor do Departamento de Administração, DAS-101.1, desta Univer-
sidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 841, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve dispensar JOSÉ MARIA MACIEL MAIA, integrante do Quadro Per-
manente da Universidade Federal do Ceará, da função de Diretor da Divisão de Ma-
terial, DAI-111.3, do Departamento de Administração desta Universidade, a partir 
de 15 de setembro do corrente ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.°  842, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

Resolve designar NARCÉLIO BRASIL SOARES, integrante do Quadro Per-
manente da Universidade Federal do Ceará, para exercer a função de Diretor da Di-
visão de Material, DAI-111.3, do Departamento de Administração desta Universida-
de, ficando, em conseqüência, dispensado da função de Secretário Administrativo 
do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, DAI-111.1, do Centro de 
Ciências—UFC, a partir de 15 de setembro do corrente ano. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 843, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
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Resolve dispensar, a pedido, DORIS HOLANDA SAMPAIO, integrante da 
Tabela Permanente da Universidade Federal do Ceará, da função de Assistente do 
Departamento de Administração, DAI-112.3, desta Universidade. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

PORTARIA N.° 844, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais delegadas através da Portaria n.o 88 de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve determinar que o servidor ANTÓNIO MELO DO VALE, Motorista 
Oficial, da Tabela Permanente da UFC, passe a ter lotação no Hospital das Clínicas 
desta Universidade, a partir de 3 de agosto de 1981, conforme Processo n.o 
8008/81. 

Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto 
Vice-Reitor 

PORTARIA N.° 848, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e de acordo com o que estabelece o item 7.1 da Instrução Normativa 
n.o 119, de 4 de fevereiro de 1981 —DASP, 

Resolve constituir a Banca Examinadora das Provas Escritas do Processo Sele-
tivo de Ascensão Funcional para as Categorias de Artífice de Estruturas de Obras e 
Metalurgia, Artífice de Mecânica, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Datilógráfo, 
Agente Administratrivo, Programador, Operador de Computação, Agente de Meca-
nização de Apoio, Técnico de Contabilidade, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de 
Laboratório e Laboratorista. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA FEDERAL E ESTRU-
TURA E FUNCIONAMENTO DA UFC. 
. Ivan Casimiro Coelho 

PORTUGUÊS 
. José Lemos Monteiro 

MATEMÁTICA 
. Edberto Azim Sarriune 

— 	PRÁTICA DE SERVIÇO 
. João Deon de Souza 
. Rômulo Leão Prado 
. José Maria Teles 

a 

o 
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. José Quixadá Cavalcante Filho 

. Ana Luiza Sousa Rios 

. Antônio Esmerino Pinto 

. Maria Costa Lobo Marreiro 

. Maria da Silva Pereira 

. Oscar Fernandes Sousa 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 

PORTARIA N.°  849, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e de acordo com o que estabelece o item 7.1 da Instrução Normativa 
n.o 119, de 4 de fevereiro de 1981 —DASP, 

Resolve constituir a Banca de Avaliação da Consistência dos Quesitos das 
Provas Escritas do processo seletivo de Ascensão Funcional às Categorias de Artífice 
de Estruturas de Obras e Metalurgia, Artífice de Mecânica, Artífice de Carpintaria 
e Marcenaria. Datilógrafo, Agente Administrativo, Programador, Operador de Com-
putação, Agente de Mecanização de Apoio, Técnico de Contabiliciade, Auxiliar de 
Enfermagem. Técnico de Laboratório e Laboratorista. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PCBLICA FEDERAL E ESTRU-
TURA E FUNCIONAMENTO DA UFC. 
. Carlos Cavalcante Pereira Marques 

PORTUGUÊS 
. Vicente Eduardo Souza e Silva 

MATEMÁTICA 
. Salenilson Cézar de Souza 

PRÁTICA DE SERVIÇO 
. Antônio Salvador da Rocha 
. Edilson Viana Oriá 
. Francisca Vânia Barreto Aguiar Ferreira Gomes 
. Darei Araújo Correia 
. José Monteiro Alves 
. Maria Eneida Rocha 
. Edwirgens Marques da Conceição 
. Ricardo José Carvalho Coelho 

Prof. Paulo Elpídio de Menezes Neto 
Reitor 
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Atos do Diretor 
do Departamento de Pessoal 

PORTARIA N.° 754, DE 3 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 169/81—IU, de 31.7.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor JOÃO BATISTA DA SILVA, Auxi-
liar Operacional de Serviços Diversos-LT-NM-1006, integrante da Tabela Permanen-
te-UFC, lotado na Imprensa desta Universidade, durante o período de 3 de agosto 
a 1 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 9.6.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 755, DE 4 DE AGOSTO DE 1981 
O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-

gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em Vista 
a Sentença n.0  190/74, prolatada pelo Juiz Federal da 1.a Vara no Ceará, confirma-
da pelo Tribunal Federal de Recursos em Acordão datado de 28 de novembro de 
1975, constantes do Processo UFC n.o 3127/77, 

Resolve declarar enquadrado, a partir de 15 de junho de 1962, LEONCIO 
RAIMUNDO CARVALHO, na forma do artigo 23, parágrafo único, da Lei n.o 
4.069, de 11 de junho de 1962, no cargo de Servente, código GL-104.5, do extinto 
(?) Quadro de Pessoal — Parte Especial, desta Universidade, de que trata o Decreto 
n.o 51.597-A, de 26 de novembro de 1962. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 756, DE 4 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista a orientação contida no Ofício-Circular — SEPEC n.o 44, de 3.6.81, 
publica a relação de servidores optantes pela transposição do respectivo cargo ou 
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emprego para a Categoria Funcional de Agente de Vigilância, integrante do Grupo: 
Outras Atividades de Nível Médio, Código NM-1000, de que tratam o Decreto n.0  
85.354/80 e a Lei n.0  6.849/80: 

ACELINO DE CASTRO 
ALursio MAURÍCIO DA SILVA. 
ANTÓNIO BERNARDO DE ALMEIDA 
ANTÓNIO EVANILDO DE SOUSA 
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 
FRANCISCO FERNANDES DAS CHAGAS 
FRANCISCO NOZOR SOBRINHO 
JOÃO PEDRO FILHO 
JOÃO VIANA BATISTA 
JOAQUIM BERNARDINO LOPES 
JOSÉ ALBERTO DE PAULA SILVEIRA 
JOSÉ ANDRÉ VIEIRA DO NASCIMENTO 
JOSÉ ATUALPA PONTES 
JOSÉ AUGUSTO DE MOURA 
JOSE ERNANDES GADELHA 
JOSÉ FERNANDES SOUSA 
JOSÉ GRACIANO RODRIGUES 
JOSÉ RAUL MENDES 
LUIS FERNANDES DE LIMA 
LUIS RIBEIRO DA SILVA 
LUIZ GONZAGA DE SOUSA 
MANOEL FERREIRA DA SILVA 
MANOEL JACOB DA SILVA 
OSCAR ALVES DE LIMA 
PEDRO FORTE SOARES 
RAIMUNDO HUSTENIL CORREIA 
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS 
RAIMUNDO NONATO LIMA 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 758, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o aue consta do Processo n.0  9237/81-Reitoria, 

Resolve conceder aponsentadoria, de acordo com o art. 101, item III e 102, 
item 1, letra a da Constituição do Brasil. a MARIA ELITA NOGUEIRA, matrícula 
n.0  2.199.846, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, NM-1800, Classe B, referência 
NM-28, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.°  760, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando n.o 90/81 —DCF, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o art. 84, da Lei n.o 
1711/52, relativas ao exercício de 1980, durante o período de 3.8 a 1.9.81, a JOÃO 
DA CUNHA ALBUQUERQUE, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Perma-
nente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  762, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9540/81—Reitoria, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o art. 84, da Lei n.o 
1711/52, relativas ao exercício de 1980, durante o período de 10.8. a 8.9.81, a 
RAIMUNDO HUSTENIL CORREIA, Agente de Portaria, TP-1202, do Quadro 
Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  763, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.1,  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130 e 143, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder 20 dias de férias regulamentares ao servidor JAIME ROCHA MO-
REIRA, Auxiliar Operacional em Agropecuária, Código LT-NM-1007, integrante 
da Tabela Permanente—UFC, lotado na Casa de José de Alencar desta Universidade, 
durante o período de 3 a 22 de agosto de 1981, relativas ao período aquisitivo 
1.7.80/81 a serem gozadas com o benefício pecuniário, conforme Processo n.o 
9523/81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.°  764, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 39/81—BC, de 29.7.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I. da Consolidação das Leis de Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora FRANCISCA TEREZA PINHEIRO 
DF QUEIROZ, Bibliotecário-CLT, ora exercendo a função de Chefe da Seção de 
Documentação, Código DAI-li 1.2, da Biblioteca Central desta Universidade, du-
rante o período de 13 de julho a 11 de agosto de 1981, relativas ao período aquisi-
tivo 22.3.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  765, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 42/81-BC, a/d, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora SALEMMA MARIA LIMA SU-
GETTE, Bibliotecário-LT-NS-932, integrante da Tabela Permanente-UFC, ora exer-
cendo a função de Chefe da Seção de Circulação, DAI-111.2, da Biblioteca Central 
desta Universidade, durante o período de 27 de julho a 25 de agosto de 1981, rela-
tivas ao período aquisitivo 3.11.79/80. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 766, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.° 41/81—BC, de 31.7.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor RAIMUNDO CORDEIRO DA 
SILVA, Agente de Portara-LT-TP-1202, integrante da Tabela Permanente-UFC, lo-
tado na Biblioteca Central desta Universidade, durante o período de 15 de julho a 
13 de agosto de 1981, relativas ao período aquisitivo de 1 de dezembro de 1978 a 
1 de dezembro de 1979. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 767, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme Of. 
n.o 145/81 —NPD, de 30.7.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item 1, da Consolidação das Leis de Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor OSCAR FERNANDES SOUSA, 
Analista de Sistemas-LT-PRO-1601, integrante da Tabela Permanente-UFC, ora 
exercendo a função de Chefe da Coordenação de Aplicações Científicas, DAI-111.3, 
do Núcleo de Processamento de Dados desta Universidade, durante o período de 4 
de agosto a 2 de setembro de 19B1, relativas ao período aquisitivo 1.12.79/80, con-
forme Processo n.o 9553/81-UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 768, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 38/81-BC, de 29.7.81. 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora MARIA PERPETUA MOTA TOMÉ, 
Bibliotecário-LT-NS-932, integrante da Tabela Permanente-UFC, ora exercendo a 
função de Chefe da Seção de Catalogação e Classificação. DAI-111.2, da Biblioteca 
Central desta Universidade, durante o período de 22 de julho a 20 de agosto de 
1981, relativas ao período aquisitivo de 2.12.79/80. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 769, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 325/81-P/UFC, de 4.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor FRANCISCO MARQUES DE 
LIMA, Motorista Oficial-LT-TP-1201, integrante da Tabela Permanente-UFC, lota-
do na Prefeitura desta Universidade, durante o período de 8 de agosto a 6 
de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 14.8.79/80. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 770, DE 5 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 171/81-IU, de 4.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regualamentares ao servidor JOSUÉ DE SOUSA, Auxiliar de 
Artífice-LT-ART-709, integrando da Tabela Permanente-UFC, lotado na Imprensa 
desta Universidade, durante o período de 6 de agosto a 4 de setembro de 1981, re-
lativas ao período aquisitivo 9.6.80/81. 

4 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 774, DE 6 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memo. n.o 328/81-P/UFC, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o art. 84, da Lei n.o 
1711/53, relativas ao exercício de 1980, durante o período de 4.8 a 2.9.81, a 
OSCAR ALVES DE LIMA, Agente de Portaria, TP-1202, do Quadro Permanente 
desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 775, DE 6 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta dos Memorandos n.os 170/81-IU e 171/81-IU, 
Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 84, da Lei n.o 

1711/52, dos servidores do Quadro Permanente desta Universidade. 

• 	 NOME 	 CARGO 	PERÍODO EXERCÍCIO 
Manuel Rocha Matos 	Mestre, ART-702 	3.8 a 1.9.81 	1981 
Jomar Lins Ribeiro 	Contramestre, ART-706 	3.8 a 1.9.81 	1981 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

55 



PORTARIA N.° 779, DE 7 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve rescindir, a pedido, o Contrato de Trabalho de MARIA SULAMITA 
DE ALMEIDA VIEIRA, Técnico em Assuntos Educacionais, lotada na Pró-Reitoria 
de Extensão desta Universidade, a partir de 1 de agosto de 1981, conforme Processo 
N.° 9367/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 780,13,E 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9577/81-Reitoria, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 64, da Lei n.o 
1711/52, relativas ao exercício de 1981, durante o período de 17.8 a 15.9.81, a 
GERARDA MARIA 1POMPEU DE VASCONCELOS, Técnico de Administração, 
NS-923, do Quadro Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 781, DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9677/81-Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, LUIZA BE-
ZERRA DE SOUZA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir GERARDA MARIA POMPEU DE 
VASCONCELOS, Secretário Administrativo, DAI-111.1, do Núcleo de Processa-
mento de Dados desta Universidade, de 17.8 a 15.9.81, durante o período de suas 
férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 782, DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9718/81—Reitoria, 
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ResuR e designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, EDILSON 
‘. ES DA SILVA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 

Universidade Federal do Ceará, para substituir ANA MARIA CARVALHO DA 
NOBREGA. Secretário Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de Engenha-
ria de Pesca do Centro de Ciências Agrárias desta Universidade, de 17.8 a 15.9.81, 
durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  783, DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9553/81 —Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, FERNANDO 
EDUARDO NUNES DE PINHO, Analista de Sistemas — CLT, para substituir 
OSCAR FERNANDES SOUSA, Chefe da Coordenação de Aplicação Científica, 
DAI-111-3, do Núcleo de Processamento de Dados desta Universidade, de 4.8 a 
2.9.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  784 DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9643/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, JOÃO 
POMPEU LOPES RANDAL, Médico, NS-901, do Quadro Permanente desta Univer-
sidade, para substituir GISELDA LESSA RIBEIRO COSTA LIMA, Diretora da Di-
visão Médica e OdontolOgica, DAI-111.3, do Departamento de Saúde e Assistência 
Social da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis desta Universidade, de 3.6 a 1.9.81, 
durante o período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 786, DE 10 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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NOME 
José Maria Silveira 
José Maria Pequeno 

CARGO 	 PERÍODO EXERCÍCIO 
Contramestre, ART-702 	 3.8 a 1.9.81 1981 
Ag. Vigilância, NM-1000 	 4.8 a 2.9.81 1981 

Resolve rescindir a pedido, o Contrato de Trabalho de JOSÊ MOTA BE-
NÍGNO, Agente de Portaria, lotado no Centro de Ciências Agrárias desta Universi-
dade, a partir de 28 de agosto de 1981, conforme Processo n.o 9506/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 776, DE 6 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta dos Memorandos n.os 329/81 — P/UFC e 331/81— P/UFC, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 84, da Lei 
n.o 1711/52, aos servidores do Quadro Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  792, DE 12 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9606/81—Reitoria, 

Resolve conceder aposentadoria, nos termos do art. 101, item III e 102, item 
I, letra a, da Constituição do Brasil, a FRANCISCO MARTINS, matrícula n.o 
1.620.310, no cargo do Professor Titular, Código M-401.6, referência 4, do Quadro 
Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 798, DE 12 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9720/81—Reitoria, 

• 
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• 

Resolve conceder aposentadoria, nos termos do art. 101, item III e artigo 165, 
item XX da Constituição do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n.o 18, de 30.6.81, a JORGE ROMCY, matrícula 1.881.774, no cargo de Professor 
Titular, Código M401.6, referência 4, do Quadro Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  790, DE 12 DE. AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta da Comunicação Interna s/n.o, de 11.6.81 —OCCE/DP, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 84, da i.ei n.o 
1711/52, relativas ao exercício de 1980, durante o período de 17.8. a 15.9.81, a 
MARIA 'SIO AR DE OLIVEIRA, Agente de Portaria. TP-1202, do Quadro Perman- 
nente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  791, DE 12 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 8174/81—Reitoria, 

Resolve designar ZELEIDA VIEIRA CARNEIRO, Odontólogo. NS-909.B-16, 
do Quadro Permanente da Universidade Federal do Ceará, para operar direta e habi-
tualmente com Raios-X, da confr rmidade com o Decreto n.° 81.384, de 22 de 
fevereiro de 1978, alterado pelo de n.o 84.106, de 22 de outubro de 1979. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  792, DE 12, DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando s/n.0  de 3.8.81-D.M., 
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Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o art. 84, da Lei n.o 
1711/52, relativos ao exercício de 1981, durante o período de 3.8 a 1.9.81, a 
VÂNIA JUSTA BARROSO, Agente Administrativo, SA-801, do Quadro Permanen-
te desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 793, DE 12 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve rescindir, a pedido, o Contrato de Trabalho de OSW'ALDO GON-
ÇALVES SEPULVEDA, Agente Administrativo, Código LT-SA-801, lotado no 
Departamento de Administração desta Universidade, a partir de 6 de setembro de 
1981, conforme Processo n.o 9771/81— UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 794, DE 13 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, publicada no 
Diário Oficial de 23.1.81 e obedecendo as disposições contidas no Decreto n.o 
84817/80, 

Resolve retificar a Portaria n.o 312, de 27 de março de 1981, publicada no 
Diário Oficial de 3 de abril seguinte, que trata da admissão de candidatos em con-
curso público. 

ONDE SE LÊ: "em vaga decorrente da Ascensão Funcional de FRANCISCO 
DAS CHAGAS MELO DO VALE". 

LEIA-SE 	: "em vaga decorrente de rescisão contratual, por aposentado- 
ria, de MURILO RODRIGUES DOS SANTOS. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.°  797, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87. de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9991/81—Reitoria. 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, MARIA 
AMELIA DA SILVA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente da 
Universidade Federal do Ceará, para substituir AUGUSTO ANTERO SANTAN, 
Secretário Administrativo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 
DA1-111.1, do Centro de Tecnologia desta Universidade, de 5.6 a 3.9.81, durante o 
período de suas férias regulamentares. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  798, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87. de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memo. n.° 182/81-1U, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 84, da Lei n.o 
1711/52, relativos ao exercício de 1981, durante o período de 17.8 a 15.9.81, a 
VICTOR ALDEMIR SAFES DE ALBUQUERQUE. Contramestre, ART-706, do 
Quadro Permanente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  799, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando n.o 102/81—GR, 

Resolve conceder férias regulamentares, de acordo com o artigo 84, da Lei n.o 
1711/52, relativos ao exercício de 1981, durante o período de 1.0  a 30.8.81, a 
JOSE RODRIGUES DE SOUSA, Agente de Portaria, TP-1202, do Quadro Perma-
nente desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 800, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribui0e,  legais, dele-
gadas através da Portaria n» 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve prorrogar até 20.9.81, o afastamento da servidora MARIA LUZA 
ARAÚJO CAVALCANTE, concedido através do Ofício n.o 78/81, que se encontra 
realizando curso intensivo de Organização e Métodos no Instituto de Cooperação e 
Assistência Técnica da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 801, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9713/81—Reitoria, 

Resolve com fundamento nos artigos n.os 163 e 166 do Regimento Geral. 
combinados com a Resolução n.o 369/76—Reitoria, autorizar o afastamento do 
Professor Adjunto JOSUÉ MENDES FILHO, do Departamento de Física, do 
Centro de Ciências, durante o período de 1.3.81 a 1.3.82, a fim de concluir o Curso 
de Doutoramento na área da Física, no Instituto de Física da Universidade 
de Campinas — São Paulo. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 802, DE 17 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9714/81—Reitoria, 

Resolve com fundamento nos artigos n.os 163 e 165 do Regimento Geral, 
combinados com a Resolução n.o 369/76—Reitoria, autorizar o afastamento do 
Professor Assistente FRANCISCO ERIVAN DE ABREU MELO. do Departamento 
de Física, de Centro de Ciências, durante o período de 1.3.81 a 1.3.82, a fim de 
concluir o Curso de Doutoramento na área de Física, no Instituto de Física da 
Universidade de Campinas — São Paulo. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 809, DE 18 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o que consta do Memo. n.o 21/812—DP, 

Resolve prorrogar, por necessidade de serviço, de acordo com o art. 1.0  do De-
creto n.o 74.851/74, a duração da jornada normal de trabalho dos servidores, 
abaixo relacionados, lotados no Departamento do Pessoal—UFC. 

NOME 
Antônia Edna Braga Maia Batista 

Dulce Maria Custódio do Amaral 

Regina dos Santos Marques 

Cláudia Maria de Lima Fava 

CARGO 
Ag. Administrativo 
Cód. LT-SA-801 
Aux. Op. Serv. Diversos 
Cód. LT-NM-1006 
Aux. Op. Serv. Diversos 
Cód. LT-NM-1006 
Ag. Administrativo 
Cód. LT-SA-801 

N.° HORAS 
60 

20 

20 

30 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 811, DE 19 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve determinar que a servidora RITA CECI PINTO DE LIMA, Agente 
Administrativo Cód. LT-SA-801, da Tabela Permanente da UFC, passe a ter lotação 
no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do Centro de Humanidades desta 
Universidade, conforme Processo n.o 9986/81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 813, DE 19 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis de Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora ANA MARIA MAGALHÃES FER-
NANDES, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos-CLT, lotada na Casa de José 
de Alencar desta Universidade, durante o período de 17 de agosto a 15 de setembro 
de 1981, relativas ao período aquisitivo 24.5.80/81, conforme Ofício n.o 37/81 - 
CJA. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 814, DE 20 AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais. dele-
gadas através da Portaria n.o 87. de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o que consta do Processo n.o 9954/81-Reitoria, 

Resolve autorizar o afastamento do servidor JOSE VA LDENI DE LIMA - 
Programador, regido pela CLT e lotado no Núcleo de Processamento de Dados, por 
mais 5 (cinco) meses, ou seja, até janeiro de 1982. a fim de concluir o Curso de 
Mestrado em Ciência de Computação na Universidade do Rio Grande do Sul. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  815, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130. item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor LUCIANO TITARA DE MESQUI-
TA, Agente Administrativo LT-801, integrante da Tabela Permanente- LTC, lotado 
na Assessoria de Segurança e Informação desta Universidade, durante o período de 
10 de agosto a 8 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 1.6.78/79, 
conforme Memo. n.o 020/81 -ASI. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 816, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições, delegadas 
através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor FRANCISCO JOSÉ FLORÊNCIO 
DA SILVA, Artífice Especializado—CLT, lotado na Imprensa Universitária —UFC, 
durante o período de 10 de agosto a 8 de setembro de 1981, relativas ao período 
aquisitivo 17.6.80/81, conforme Memo. n.0  178/81—I.U. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 817, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor RAIMUNDO FERREIRA LIMA, 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos LT-NM-1006, integrante da Tabela Per-
manente-UFC, lotado na Prefeitura desta Universidade, durante o período de 21 de 
agosto a 19 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo de 14.3.79/80, 
conforme Memo. n.o 344/81 —P—UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 818, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora MARIA JOSE FERREIRA GOMES, 
Artífice Especializado-CLT, lotada na Imprensa Universitária—UFC, durante o pe-
ríodo de 17 de agosto a 15 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 
28.1.80/81, conforme Memo. n» 184/81—LU. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 819, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições, legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

4 

o 
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Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor JOSÉ MARIA BRAZ FILHO, Pro-
gramador Visual—CLT, lotado na Imprensa Universitária— UFC, durante o período 
de 17 de agosto a 15 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 16.6.80 
81, conforme Memo. n.o 183/81 —I.U. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 820, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9972/81—Reitoria, 

Resolve conceder aposentadoria a REGINA STELLA DE OLIVEIRA 
-THEOPHILO, matrícula n.o 1.676.163, no cargo de Agente Administrativo, 
SA-881, Classe C, referência NA-28, do Quadro Permanente da Universidade Fede-
ral do Ceará, nos termos dos artigos 101, item 111 e 101, item I, letra m, da Cons-
tituição do Brasil, conforme a limitação estabelecida no § 2.° do mensionado artigo 
102, com as vantagens da referência NEL-32, Classe Especial, de acordo com o 
artigo 184, item I, da Lei n.o 1711/62. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 830, de 26 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memo. n.o 22/81—PG, 

Resolve conceder férias regulamentares, relativas ao exercício de 1980, de 26.8 
a 24.10.81, durante o período de 2 (dois) meses, a ANTÓNIO MANUEL LOPES 
POMPEU, Procurador Autárquico, SJ-1103, do Quadro Permanente desta Universi-
dade, consoante lhe faculta a Lei do Ministério Público. 

Ivan Casimiro Coelho 
resp. pelo 

Diretor do D. P. 

PORTARIA N.°  822, DE 20 DE AGOSTO DE 1981 

O_ Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

4 
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Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora VÃNIA MARIA VIRIATO BAR—
BOSA, Agente Administrativo LT-SA-801, integrante da Tabela Permanente—UFC, 
lotada no Alnioxarifado Central desta Universidade, durante o período de 13 de 
julho a 11 de agosto de 1981, relativas ao período aquisitivo 1.3.80/1.3.81, con-
forme Memo. n.o 4/81—A. Central. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  824, DE 21 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA, 
Aux. Operacional em Agropecuária 1T-NM-1007, integrante da Tabela Permanente 
—UFC, lotado na Prefeitura desta Universidade, durante o período de 14 de agosto 
a 12 de setembro de 1981, relativas ao período de aquisição 1.6.79/80, conforme 
Memo. n.o 230/81—Prefeitura. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  825, DE 24 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora MARIA DO CARMO CHAGAS 
OLIVEIRA, Agente Administrativo, Código LT-801, integrante da Tabela Perma-
nente-UFC, lotada na Seção do Pessoal Trabalhista da Divisão de Legislação de 
Direitos e Deveres do Departamento do Pessoal desta Universidade, durante o pe-
ríodo de 25 de agosto a 23 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 
13.1.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N» 826, DE 25 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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Resolve rescindir a pedido, o Contrato de Trabalho de IVONE MARIA CRUZ 
DE QUEIROZ, Agente Administrativo, Código LT-801, referência NM-19, lotada 
no Departamento do Pessoal desta Universidade, a partir de 11 de agosto de 1981, 
conforme processo n.o 10143/81. 

Ivan Casimiro Coelho 
P/Diretor do D. P. 

PORTARIA N.° 827, DE 25 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 17/81 —SC/DA, de 20.8.81. 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor VLADIMIR RICARDO DE MA-
TOS, Auxiliar Operacional em Agropecuária-LT-HM-1007, integrante da Tabela 
Permanente-UFC, lotado nos Serviços de Comunicações do Departamento de 
Administração desta Universidade, durante o período de 24 de agosto a 22 de 
setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 9.6.80/9.6.81. 

Ivan Casimiro Coelho 
P/Diretor do D. P. 

PORTARIA N.°  828, DE 25 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81 do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 7/81-IM/DA, de 24.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora ARNALDA SIMÕES XAVIER, 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos-LT-NM-1006, integrante da Tabela Per-
manente-UFC, lotada na Divisão de Material do Departamento de Administração 
desta Universidade, durante o período de 24 de agosto a 22 de setembro de 1981, 
relativas ao período aquisitivo 9.6.80/81. 

Ivan Casimiro Coelho 
p/Diretor do D. P. 

PORTARIA N.° 829, DE 25 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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Resolve rescindir a pedido, o Contrato de Trabalho de FRANCISCO LÚCIO 
MENDES MAIA, Agente Administrativo, Código LT-801, referência NM-19, lotado 
no Conselho de Curadores desta Universidade, a partir de 11 de agosto de 1981, 
conforme processo n.o 10178/81—Reitoria. 

Ivan Casimiro Coelho 
P/Diretor do D. P. 

PORTARIA N.°  731, DE 26 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Memorando n.o 22/81-PG, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, THEREZINHA 
CAMURÇA DE OLIVEIRA, Procurador Autárquico, SJ-1103, da Tabela Perma-
nente da Universidade Federal do Ceará, para substituir ANTÔNIO MANUEL 
LOPES POMPEU, Procurador Geral, DAS-101.1, desta Universidade, de 26.8 a 
24.10.81, durante o período de suas férias regulamentares. 

Ivan Casimiro Coelho 
Resp. p/Diretor 

PORTARIA N.°  832, DE 27 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 

que consta do Processo n.o 9579/81—Reitoria, 

Resolve exonerar, a pedido, de acordo como art. 75, item I, da Lei n.o 1711/ 
52, LAERT DE PAULA COLARES, Professor Adjunto, do Quadro Permanente 
desta Universidade, a partir de 15 de setembro de 1981. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  833, DE 27 DE AGOSTO DE 1981 

Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.° 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 
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Resolve declarar suspenso, a pedido, o Contrato de Trabalho de SIMONE 
AZEREDO SALES, Agente Administrativo, LTSA-801, lotada no Departamento de 
Ensino de Graduação/PR-Graduação, por 2 (dois) anos, a partir de 1.0  de abril de 
1981, conforme Processo n.° 3581/81 —UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 834, DE 27 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve determinar que a servidora MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE 
MORAIS TRINDADE, Agente Administrativo-LT-80I , da Tabela Permanente da 
UFC, passe a ter lotação no Centro de Ciências desta Universidade, conforme Pro-
cesso n.o 10587/8l—UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 835, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 355/81 —P/UFC, de 26.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora ANTÓNIA MARIA DE OLIVEIRA 
E SILVA, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos-LT-NM-1006, integrante da 
Tabela Permanente da UFC, lotada na Prefeitura desta Universidade, durante o 
período de 8 de setembro a 7 de outubro de 1981, relativas ao período aquisitivo 
9.6.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 836, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, de-
legadas através da Portaria n.0  87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 108/81—GR, de 26.8.81, 
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Resolve de acordo com o art. 130, item 1. da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regualamentares ao servidor ROMMEL MENDES LEITE, 
Agente Administrativo-CLT, lotado no Gabinete do Reitor desta Universidade, 
durante o período de 8 de setembro a 7 de outubro de 1981, relativas ao período 
aquisitivo 3.3.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  837, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81 do Magnífico Reitor, e tendo em vista o 
que consta do Processo n.o 10750/81—Reitoria, 

Resolve designar de acordo com o art. 72, da Lei n.o 1711/52, RITA DE 
CARVALHO FEITOSA, Agente Administrativo, LT-SA-801, da Tabela Permanente 
da Universidade Federal do Ceará, para substituir DARCI COSTA LIMA DE OLI-
VEIRA. Secretário Administrativo, DAI-111.1, do Departamento de Zootecnia do 
Centro de Ciências Agrárias desta Universidade, de 24.8 a 21.12.81, durante o 
período de sua licença gestante. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.°  845, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal da Universidade Federal do Ceará, 
usando da atribuição conferida pelo artigo 22 do Decreto n.o 84.669, de 29 de abril 
de 1980, 

Resolve conceder Progressão Vertical, de acordo com o artigo 2.0  e seu Pará-
grafo único, combinado com o artigo 25, item II e seu § 1.0, do Decreto n.o 
84.669, de 29 de abril de 1980, com efeitos a partir de 1.°  de setembro de 1981, 

A) NO QUADRO PERMANENTE DESTA UNIVERSIDADE 
da classe de Artífice Especializado, referência NM-16, para a classe de 
Contramestre, referência NM-17, da Categoria Funcional de Artífice de 
Estrutura de Obras e Metalurgia, código ART-701, mediante deslocamen-
to do respectivo cargo, que reverterá, quando vagar, à classe inicial, a 
01. ISRAEL MOREIRA RAMOS. 

da classe B, referência NS-16, para a classe C, referência NS-17, da Cate-
goria Funcional de Economista, código NS-922, mediante deslocamento 
do respectivo cargo que reverterá, quando vagar, à classe inicial, a 
01. JOSÊ ORCETTI DE CASTRO MONTEIRO. 

k 
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III. da classe D, referência NM-29, para a classe Especial, referência NM-30, 
da Categoria Funcional de Agente de Atividades Agrooecuárias, código 
NM-1007, mediante desloamento do respectivo cargo que reverterá, 
quando vagar, à classe inicial, a 
01. RICARDO XAVIER DE LIMA 

W. da classe C, referência NM-24, para a classe D, referência NM-25, da Cate-
goria Funcional de Agente de Telecomunicações e Eletricidade, código 
NM-1027, mediante deslocamento dos respectivos cargos, que reverterão, 
quando vagarem, à classe inicial, a 

FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA 
ROLDÃO GOMES E SILVA 

B) NA TABELA PERMANENTE DESTA UNIVERSIDADE 

I. da classe A, referência NM-12, para a classe B, referência NM-13, da Cate-
goria Funcional de Auxiliar de Meteorologia, código LT-NM-1010, me-
diante deslocamento do respectivo emprego, que reverterá, quando vagar, 
à classe inicial, a 
01. MARIA DULCINÉIA PINTO. 

II. da classe A, referencia NM-23, para a classe B, referência NM-24, da Cate-
goria Funcional de Tecnologista, código LT-NM-1018, mediante deslo-
camento dos respectivos empregos, que reverterão, quando vagarem, à 
classe inicial, a 

TALES RIBEIRO DE OLIVEIRA 
MARIANA FERREIRA DE MENEZES. 

III. da classe C, referência NM-24, para a Classe D, referência NM-25, da Ca-
tegoria Funcional de Agente de Telecomunicações e Eletricidade, código 
LT-NM-1027, mediante deslocamento dos respectivos empregos, que re-
verterão, quando vagarem, à classe inicial, a 

CARLOS MENDES DE SOUSA 
FRANCISCO GUILHERME DA SILVA 
VENICIUS JOSÉ PASSOS. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 846, DE 28 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento de Pessoal da Universidade Federal do Ceará, 
usando da atribuição conferida pelo artigo 22 do Decreto n.o 84.669, de 29 de 
abril de 1980, 

Resolve conceder Progressão Vertical, de acordo com o artigo 2.0  e seu Pará-
grafo Único, combinado com os artigos 25, item II, e 27 do Decreto n.o 84.669, de 
29 de abril de 1980, com efeitos a partir de 1.°  de setembro de 1981. 
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• 

A) NO QUADRO PERMANENTE DESTA UNIVERSIDADE 
I. da classe B. referência NM-24, para a classe C, referência NM-25, da Cate-

goria Funcional de Agente Administrativo, código SA-801, mediante re-
versão de vagos da classe Especial, a 

ANTÔNIO ABELARDO DlóGENES RIBEIRO 
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 
FRANCISCO RODRIGUES GOMES 
IVELISE BARREIRA PINTO 
MARIA DE LOURDES COSTA VALDUGA 
MARIA EDIOLANDA PINTO COELHO 
MARIA VELEDA PEREIRA BARROSO 
MARINA CHAGAS MACHADO SILVA 

II. da classe B, referência NS-20, para a classe C, referência NS-21, da Cate-
goria Funcional de Médico, código NS-901, mediante reversão de vago da 
classe Especial, a 
01. JOSE MURILO DE CARVALHO MARTINS 

III. da classe B, referência NS-16, para a classe C, referência NS-17, da Cate-
goria Funcional de Arquiteto, código NS-917, mediante reversão de vago 
da classe Especial, a 
01. JOSÉ NEUDSON BANDEIRA BRAGA 

IV. da classe B, referencia NM-22, para a classe C, referência NM-23, da Cate-
goria Funcional de Auxiliar em Assuntos Culturais, código NM-1026, 
mediante reversão de vago da classe Especial, a 
01. MARIA LUCE GIRÃO PRATA 

B) NA TABELA PERMANENTE DESTA UNIVERSIDADE 
1. 	da classe B. referência NM-24, para a classe C, referência NM-25, da Cate- 

goria Funcional de Agente Administrativo, código LT-SA-801, mediante 
reversão de vagos da classe Especial, a 

LACRA MARIA MAGALHÃES FRANÇA 
RODOLFREDO TEIXEIRA DE SOUZA 
VERÔNICA MARIA DA SILVA 

da classe B, referência NS-16, para a classe C, referência NS-17, da Cate-
goria Funcional de Odontólogo, código LT-NS-90q, mediante reversão de 
vago da classe Especial, a 
01. BEATRIZ DE GOES 

da classe B, referência NS-13, para a classe C, referência NS-14, da Cate-
goria Funcional de Técnico em Comunicação Social, código LT-NS-931, 
mediante reversão de vago da classe Especial, a 
01. DURVAL AIRES DE MENEZES 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 847, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-

gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e tendo em vista 
o que consta do Processo n.o 5579/81—Reitoria, 

Resolve conceder incentivo de Codificação Exclusiva, a partir de 21 de agosto 
do corrente ano, de acordo com o art. 42 e art. 20, item III, do Decreto 0.0  85.457, 
de 11.12.80, a MAGDALENO GIRÃO BARROSO. Professor Titular, do Quadro 
Permanente da Universidade Federal do Ceará, lotado no Departamento de Estudos 
Sócio-Econômico, do Centro de Estudos Sociais Aplicados desta Universidade. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
	 oh, 

Diretor 

PORTARIA N.° 850, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-

gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Resolve rescindir a pedido, o Contrato do Trabalho de MARIA HELENA 
FRANÇA MENDONÇA, Agente Administrativo Código LT-SA-801. integrante da 
Tabela Permanente— UFC, lotada na Biblioteca Central desta Universidade, a partir 
de 30 de agosto de 1981, conforme Processo n.° 10572 /81-UFC. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 857, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87. de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 43/81— DEG, de 27.8.81. 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora ZrLIA MARIA ARACJO BASTOS, 
Agente Administrativo-LT-801, integrante da Tabela Permanente-UFC, ora exer-
cendo a função de Diretor da Divisão de Admissão e Matrícula, DAI-111.3, do De-
partamento de Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação desta Universi-
dade, durante o período de 25 de agosto a 23 de setembro de 1981, relativas ao 
período aquisitivo de 1.6.78/1.6.79. 

• 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 852, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.° 30/81-1.°  Ciclo de Humanidades, de 21.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis de Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora GLEIDE SANTIAGO, Agente 
Administrativo-LT-801, integrante da Tabela Permanente-UFC, lotada no 1.0  Ciclo 
de Humanidades desta Uiliversidade, durante o período de 24 de agosto a 22 de 
setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo 2.4.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 853, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.o 192/81-1U, de 27.8.81, 

Resolve de acordo com o art, 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares a servidora ANA MARTA MORAIS COSTA, 
Artífice Especializado-CLT, lotada na Imprensa desta Universidade, durante o pe-
ríodo de 31 de agosto a 29 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo de 
1.6.80/81. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

PORTARIA N.° 855, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, 

Jol Resolve designar MARTHA PINHEIRO GOIANA DE OLIVEIRA. Chefe da 
Seção de Treinamento de Aperfeiçoamento, DAI-111.2, da Divisão de Seleção e 
Aperfeiçoamento do Departamento do Pessoal—UFC, para substituir REGINA 
LÚCIA JAGUARIBE PONTES, Diretor da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento, 
DAI-111.3, do mesmo Departamento, durante o período de 31 de agosto a 5 de 
setembro de 1981. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 
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PORTARIA N.° 854, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

O Diretor do Departamento do Pessoal, no uso de suas atribuições legais, dele-
gadas através da Portaria n.o 87, de 15.1.81, do Magnífico Reitor, e conforme 
Memo. n.° 46/81—BC, de 26.8.81, 

Resolve de acordo com o art. 130, item I, da Consolidação das Leis do Traba-
lho, conceder férias regulamentares ao servidor RAIMUNDO CORDEIRO DA 
SILVA, Agente de Portaria-LT-TP-1202, integrante da Tabela Permanente-UFC, 
lotado na Biblioteca Central desta Universidade, durante o período de 14 de agosto 
a 12 de setembro de 1981, relativas ao período aquisitivo de 1.12.79/1.12.80. 

Carlos Cavalcante Pereira Marques 
Diretor 

ATOS DO DIRETOR DO D. P. 

EM 3.8.81 

Autorizando a contagem em dobro, para fins de aposentadoria, das licenças 
especiais concedidas a OSMrDIO CARVALHO, Professor Adjunto, do Quadro Per-
manente desta Universidade, lotado no Departamento de Hidráulica, do Centro de 
Tecnologia, alusivas aos decênios de 1.8.56 a 29.7.66 e de 30.7.66 a 26.7.76, de 
acordo com os arts. 116 e 117, da Lei n.o 1.711/52. (Pr. 9296/81—Reitoria). 

Autorizando a contagem em dobro, para fins de aposentadoria, da licença es-
pecial concedida a NEWTON DE ALMEIDA BRAGA, Professor Titular, do Quadro 
Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Física — Centro de 
Ciências, alusiva ao decênio de 29.12.68 a 26.12.78, de acordo com os arts. 116 e 
117, da Lei n.o 1.711/52. (Processo n.° 9.335/81—Reitoria). 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a PEDRO SOARES PAIVA, Auxiliar Operacional em Agropecuá-
ria, NM-1007, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de 
Ciências, referente ao decênio de 18.8.69 a 4.1.80, a ser gozada a partir de 1.8.81. 
(Processo n.° 9.336/81—Reitoria). 

EM 6.8.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA, Auxiliar Operacional de Ser-
viços Diversos, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das 
Clínicas, referente ao decênio de 5.12.81, a ser gozada oportunamente. (Processo 
n.o 9548/81—Reitoria). 

EM 12.8.81 

Autorizando a contagem em dobro, para fins de aposentadoria, das licenças 
especiais concedidas a JOSÉ MAIA, Agente Administrativo SA-801.C, do Quadro 
Permanente desta Universidade, lotado na Procuradoria Geral, alusivas aos decênios 
de 1.8.60 a 7.8.70 e de 8.8.70 a 15.8.80, de acordo com o art. 117, da Lei n.o 
1.711/52. (Proc. n.o 9671/81 —Reitoria). 

• 
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DESPACHOS DO SENHOR DIRETOR DO D. P. 

EM 12.8.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA NETO, Professor Titular do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Geociências, 
do Centro de Ciências, alusiva ao decênio de 1.8.57 a 27.7.67, a ser gozada em 
períodos trimestrais, a partir de 20.8.81. (Proc. n.o 9874/81—Reitoria). 

EM 14.8.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a RAIMUNDO ALVES GOMES, Agente de Portaria TP-1202, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das Clínicas, alusiva ao 
decênio de 15.11.66 a 7.12.76, a ser gozada oportunamente. (Proc. 9945/81—Rei-
toria). 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a VALDIVINO FIRMINO RIBEIRO, Agente de Portaria 
TP-1202, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Hospital das Clíni-
cas, alusiva ao decênio de 21.4.71 a 3.6.81, a ser gozada oportunamente. (Processo 
n.o 9946/81 —Reitoria). 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a WHASHINGTON CARNEIRO BARATTA MONTEIRO, Pro-
fessor Adjunto, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de 
Ciências da Saúde, alusiva ao decênio de 15.3.70 a 11.3.80,a ser gozada oportuna-
mente. (Processo n.o 9.868/81—Reitoria). 

EM 17.8.81 

Autorizando a contagem em dobro, para fins de aposentadoria, nos termos do 
art. 117, da Lei n.o 1.711/52, da licença especial ao gozada, alusiva ao decênio de 
21.6.58 a 6.9.68, concedida através do Processo n.o 5.642/78 a RITA GUERRA 
NUNES, Agente Administrativo do Quadro Permanente desta Universidade, lotada 
no Hospital das Clínicas. 

EM 18.8.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a FRANCISCA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS, Auxiliar de 
Enfermagem, NM-1001, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Hos-
pital das Clínicas, alusiva ao decênio de 6.3.71 a 3.8.81, a ser gozada oportunamen-
te. (Processo n.o 10.109/81—Reitoria). 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116 da 
Lei n.o 1.711/52, a RAIMUNDO HÉLIO CIRINO BESSA, Professor Adjunto do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Ciências da Saúde, 
alusiva ao decênio de 3.4.70 a 4.4.81, a ser gozada oportunamente em período 
único. (Processo n.o 10.188/81—Reitoria). 
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EM 27.8.81 

Concedendo a desaverbação solicitada pelo interessado, de duas licenças espe-
deis contadas em dobro para fins de aposentadoria, nos termos do art. 5.° do De-
creto n.0  38.204/55, referentes aos decênios de 23.12.54 a 19.12.64 e de 20 de 
dezembro de 1964 a 16.1.75, a GERALDO WILSON DA SILVEIRA GONÇAL-
VES, Professor Adjunto do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 
Centro de Ciências da Saúde. (Proc. n.o 10.593/81—Reitoria). 

EM 31.8.81 

Concedendo licença especial de 6 (seis) meses, de acordo com o art. 116, da 
Lei n.o 1.711/52, a ISRAEL MOREIRA RAMOS, Artífice Especializado, art. 701, 
do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Ciências Agrárias, 
alusiva ao decênio de 13.5.71 a 3.6.81, a ser eozada oportunamente. (Proc. n.o 
10.862/81 —Reitoria). 

ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PESSOAL 

Processo n.o 9.721/81 — Reitoria 

EM 10.8.81 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 24.7.81, a JOSÉ VALDIR DE MEDEIROS CAMPELO, Engenheiro 
NS-916.7-C, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Reitoria, em vir-
tude de haver completado 25 anos de serviço público em 23.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 28.7.81, a NEODÊMIA RAIMUNDA CAVALCANTE LIMA, Técnica em 
Assuntos Educacionais NS-927.A, do Quadro Permanente desta Universidade, lota-
da na Reitoria, em virtude de haver completado 25 anos de serviço público em 
27.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 20.7.81, a NATALINA PHILOMENA ASSUMPTA ODISIO SÃ, Nutri-
cionista NS-905, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada na Reitoria, em 
virtude de haver completado 25 anos de serviço público em 19.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 28.7.81, a VICENTE VASCO DE SOUSA COELHO, Agente de Portaria 
TP-1202, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Reitoria, em virtude 
de haver completado 20 anos de serviço público em 27.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 3.7.81, a ALVANIR DA SILVA MACHADO, Agente Administrativo 
SA-801, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Reitoria, em virtude 
de haver completado 25 anos de serviço público em 2.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios. 
a partir de 27.7.81, a JOSÊ MARIA OLIVEIRA, Agente de Portaria TP-1202, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Humanidade, em vir-
tude de haver completado 20 anos de serviço público em 26.7.81. 
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Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 26.7.81, a Amilcar de Morais Fernandes Távora, Professor Adjunto, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Tecnologia, em virtu-
de de haver completado 25 anos de serviço público em 25.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 35%. correspondente a 7 qüinqüênios, 
a partir de 21.7.81, a ANTÔNIO ALMEIDA SOARES, Agente Administrativo, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Tecnologia, em virtu-
de de haver completado 35 anos de serviço público em 20.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 26.7.81, a EDUARDO SABOIA DE CARVALHO, Professor Titular, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Tecnologia, em virtu-
de de haver completado 25 anos de serviço público em 25.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 4.7.81, a ALMIRO MOREIRA DE CARVALHO, Agente de Portaria 
TP-1202, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Prefeitura, em vir-
tude de haver completado 25 anos de serviço público em 3.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 24.7.81, a FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, Agente de Portaria 
TP-I 202, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Prefeitura, em vir-
tude de haver completado 20 anos de serviço público em 23.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qiiinqüenios, 
a partir de 17.7.81, a CONSUELO DE OLIVEIRA VIEIRA, Auxiliar de Artífice 
ART-709.I do Quadro Permanente desta Universidade, lotado na Imprensa Univer-
sitária, em virtude de haver completado 20 anos de serviço público em 16.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 29.7.81, a JOÃO JOSÉ DE SÃ PARENTE, Professor Adjunto, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Estudos Sociais Apli-
cados, em virtude de haver completado 20 anos de serviço público em 28.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 26.2.81, a ALCIMOR DE AGUIAR ROCHA, Professor Adjunto, do 
Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Estudos Sociais Apli-
cados, em virtude de haver completado 25 anos de serviço público em 25.2.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 26.7.81, a JOÃO MONTEIRO GONDIM, Professor Adjunto, lotado no 
Centro de Ciências da Saúde, do Quadro Permanente desta Universidade, em virtude 
de haver completado 25 anos de serviço público em 25.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 20.7.81, a JOSÉ EVANDRO MENDONÇA MOREIRA, Professor 
Adjunto, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Centro de Ciências 
da Saúde, em virtude de haver completado 25 anos de serviço público em 19.7.81. 

Concedendo gratificação Qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 10.7.81, a FRANCISCO FERNANDES BARBOSA, Auxiliar Operacional 
em Serviços Diveros NM-1000, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado 
no Hospital das Clínicas, em virtude de haver completado 20 anos de serviço públi-
co em 9.7.81. 
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Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 14.7.81, a FRANCISCA DE CASTRO DANTAS, Auxiliar de Enferma-
gem NM-l001, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Hospital das 
Clinicas, em virtude de haver completado 20 anos de serviço público em 13.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 20%, correspondente a 4 qüinqüênios, 
a partir de 27.7.81, a RACHEL GOMES DE MATOS BASTOS, Enfermeiro 
NS-904, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Hospital das Clínicas, 
em virtude de haver completado 20 anos de serviço público em 26.7.81. 

Concedendo gratificação qüinqüenal de 25%, correspondente a 5 qüinqüênios, 
a partir de 1.1.81, a MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, Auxiliar Ope-
racional em Serviços Diversos NM-1006, do Quadro Permanente desta Universidade, 
lotada no Hospital das Clínicas, em virtude de haver completado 25 anos de serviço 
público em 23 de novembro de 1980. 
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