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lotação: ee Jose Maia/beleM
laUdo Medico: 68514
NoMe: aNtoNio NUNes aNselMo
coNcessao: 15 dias
Periodo: 12/03/20 a 26/03/20
MatricUla: 6004792/1 cargo: vigia
lotação: ee tereZa d’avila/MaritUba
laUdo Medico: 68463
NoMe: aNtoNio NUNes aNselMo
coNcessao: 15 dias
Periodo: 01/05/20 a 15/05/20
MatricUla: 6004792/1 cargo: vigia
lotação: ee tereZa d’avila/MaritUba
laUdo Medico:  68452
NoMe: aristoteles da costa MoUra
coNcessao: 5 dias
Periodo: 09/11/20 a 13/11/20
MatricUla: 57223129/2 cargo: Prof
lotação: ceN caP ateNd Pes sUrdeZ/beleM
laUdo Medico:  67876
NoMe: brUNo MagNo rodrigUes
coNcessao: 25 dias
Periodo: 16/08/20 a 09/09/20
MatricUla: 5900521/1 cargo: assist adM
lotação: div reg Mov Pessoal/beleM
laUdo Medico: 63802
NoMe: brUNo soares roMao
coNcessao: 14 dias
Periodo: 03/08/20 a 16/08/20
MatricUla: 57214258/1 cargo: assist adM
lotação: div assist servidor
laUdo Medico: 63525
NoMe: cristiaN KerleeN cardoso de freitas
coNcessao: 4 dias
Periodo: 03/11/20 a 06/11/20
MatricUla: 5500931/2 cargo: esPec edUc
lotação: div lotacao/beleM
laUdo Medico:  67646
NoMe: daNielli de Medeiros PiNHeiro
coNcessao: 60  dias
Periodo: 20/10/20 a 18/12/20
MatricUla: 54194683/2 cargo: Prof
lotação: ee MaNoel castaNHo/bragaNca
laUdo Medico: 66124
NoMe: edileNe Pereira vaZ
coNcessao: 30 dias
Periodo: 22/10/20 a 20/11/20
MatricUla: 54188336/1 cargo: Prof
lotação: ee coNego leitao/castaNHal
laUdo Medico: 68235
NoMe: edileNe Pereira vaZ
coNcessao: 15 dias
Periodo: 07/10/20 a 21/10/20
MatricUla: 54188336/1 cargo: Prof
lotação: ee coNego leitao/castaNHal
laUdo Medico: 66128

Protocolo: 640029

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

coNcESSão DE AuxíLio tESE/ DiSSERtAção
PoRtARiA N° 474/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 1081355
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) adriaNa oliveira 
bordalo, id. funcional nº 57209400/ 1, cargo de técNico c, lotada na 
coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs v, referente à defesa de 
tese de doutorado na Universidade federal do Pará, correspondente a 80% 
sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará
PoRtARiA N° 475/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 300685
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) evaldo ferreira 
rodrigUes, id. funcional nº 5760119/ 5, cargo de Professor assis-
teNte, lotado no dePartaMeNto de edUcação geral, referente à defe-
sa de tese de doutorado na Universidade federal do Pará, correspondente 
a 80% sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará
PoRtARiA N° 477/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 263726
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) JoNas MoNteiro 
arraes, id. funcional nº 7001398/ 3, cargo de Professor assisteNte, 

lotado no dePartaMeNto de artes, referente à defesa de tese de douto-
rado em Musica pela Universidade estadual de campinas, correspondente 
a 80% sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640001
NoMEAção PARA cARGo EfEtivo - coNcuRSo PúBLico EDitAL 
080/2019-uEPA.
PoRtARiA N° 476/21, de 25 de março de 2021.
e- Protocolo nº 2020/1073876
o reitor da Universidade do estado do Pará, usando das atribuições legais 
e estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO o que dispõe 
o art. 37, inciso ii da constituição federal; o artigo 34, Parágrafo 1º da 
constituição do estado do Pará; a lei nº 6.839/2006 de 15 de março de 
2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos único dos servidores Públicos 
civis do estado do Pará – rJU; e ainda o artigo 58 do estatuto da UePa e 
o artigo 98 do regimento geral da UePa;
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores técnicos, administrativos e operacionais da UePa; 
coNsideraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro 
do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito; coNsideraNdo 
finalmente a solicitação da Coordenação do Campus de Marabá da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo eletrônico nº 2020/1073876 de 16.12.2020
r e s o l v e:
NoMear em função de aprovação em concurso Público, MiKaele ferrei-
ra Pereira, para exercer o cargo de ageNte adMiNistrativo, lotado(a) 
no caMPUs de Marabá.:
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640017
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téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

Ato: PoRtARiA N° 472/21, de 25 de Março de 2021
e- Protocolo nº 2021/ 147414
terMiNo do vÌNcUlo: a contar 01.02.2021.
Motivo: rescisão contratual
orgão: UNiversidade do estado do Pará
NoMe do servidor: sYlvia de fátiMa dos saNtos gUerra PiNto
cargo: Professor sUbstitUto
forMa de adMissão: teMPorário
data de adMissão: 01/02/2019
rUbeNs cardoso da silva
ordeNador

Protocolo: 639997
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LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA N° 473/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/318407
coNceder a servidora reNata soUZa da silva, id. funcional nº 
5889017/ 2, cargo de Professor sUbstitUto, lotada no caMPUs de 
saNtaréM, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 18.03.2021 a 13.09.2021.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640005
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tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
PAE Nº 2021/171025 – uEPA
Processo origiNário Nº 2015/61942
Nº do coNtrato/exercÍcio: Nº 06/2016 – UePa
Nº terMo: 6
classificação: outros
data de assiNatUra: 25/03/2021
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência.
JUstificativa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 06/2016-
UePa, por 3 (três) meses
valor estiMado do terMo: r$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos 
reais), para 3 (três) meses.
iNÍcio da vigêNcia : 29.03.2021
térMiNo da vigêNcia: 28.06.2021
foro: beléM/Pa
dotação orçaMeNtária
funcional Programática 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa 339039
fonte: 0269 e 0669
funcional Programática 74201.12.364.1506.8868
elemento de despesa 339039
fonte: 0102
coNtratado

Thiago Silva
Square


