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ATOS DA REITORIA

PORTARIA Nº 7543, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto de 31 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União 
de 03 de junho de 2019, resolve:

Art. 1° - Nomear os Servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, RICARDO LIMA VILLAS BOAS GOMES, SIAPE nº 2865217, para a Coordenação 
de Tecnologia de Informação, e PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, SIAPE nº 1496260, para a Coordenação Executiva, para constituírem Grupo de Trabalho visando à 
coordenação do processo de informatização do Complexo Hospitalar da UFRJ e suas unidades e implantação do Sistema de Informação Hospitalar – Aplicativo de Gestão 
para Hospitais Universitários (AGHUse) – pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Art. 2° - Revogar a Portaria nº 4187, de 14 de maio de 2019, publicada no BUFRJ Número 19 - 14 de maio de 2019 - Extraordinário 4ª parte.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 8273, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Designa servidores para constituírem Grupo de Trabalho para Estudo Técnico Preliminar dos Contratos  
de Serviço de Alimentação nas unidades de saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ

A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto de 31 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União 
de 03 de junho de 2019, resolve:

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho com a atribuição de elaborar Estudo Técnico Preliminar dos Contratos de Serviço de Alimentação nas unidades de saúde do Complexo 
Hospitalar da UFRJ

Art. 2º Nomear os seguintes servidores para comporem o referido grupo de trabalho:
• RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO, SIAPE nº 1578212
• PEDRO SALLES ATTILA, SIAPE nº 3061882
• ANGELUCIA MUNIZ, SIAPE nº 1873254
• CARLA ALESSANDRA BRITO DA SILVA PEÇANHA, SIAPE nº 2340802
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Prefeito

NOTICIÁRIO

PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BUFRJ

A atualização de informações - nome do diretor, endereço, telefones, fax e e-mail-junto ao Boletim da UFRJ deve ser realizada através de ofício ou e-mail encaminhado 
para a Seção de Publicações: publicacoes@siarq.ufrj.br - Tel 3938-1613. 
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• BRUNO LEITE MOREIRA, SIAPE nº 0365565
• PATRICIA LIMA RODRIGUES, SIAPE nº 2076278
• MÁRCIA MAFORTE TEIXEIRA FERREIRA, SIAPE nº 2154326
• MAURÍCIO SCHIRMER, SIAPE nº 0377241
• MARTA MOECKEL, SIAPE nº 1258269
• CAROLINA FERRAZ FIGUEIREDO MOREIRA, SIAPE nº 1958368
• ELIANA ALFENAZ NOGUEIRA MILAGRES, SIAPE nº 1105544
• WORLIR RODRIGUES ANTUNES, SIAPE nº 0367024
• TATIANE DE FREITAS MAZOTTO, SIAPE nº 3062719
• LUIZ CLAUDIO SANTOS VIEIRA, SIAPE nº 21354875

Art. 3º O prazo de duração deste Grupo será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Professora Denise Pires de Carvalho
Reitora da UFRJ

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL Nº 522, DE 09 DE AGOSTO DE 2019

Programa de Mobilidade Regular

A Diretoria de Relações Internacionais - Gabinete do Reitor da UFRJ, no uso das suas atribuições, torna pública a seleção de estudantes de graduação e pós-graduação 
stricto sensu da UFRJ, para realização de mobilidade acadêmica internacional, durante o primeiro semestre de 2020 (2020.1) em Instituição de Ensino Superior estrangeira 
parceira da UFRJ (doravante denominadas IES estrangeira) relacionadas no Anexo I

1. Do Objetivo
Promover o intercâmbio cultural e científico entre a UFRJ e as IES estrangeiras, proporcionando ao corpo discente a oportunidade de estudo no exterior.
2. Do Público-alvo
Estudantes de graduação regularmente matriculados na UFRJ, excetuando-se alunos do curso de Medicina, que participam de chamada específica.
3. Dos Requisitos e Deveres do Candidato:
Entende-se por candidato, todos alunos de Graduação da UFRJ, (exceto do Curso de Medicina) que cumpram os requisitos abaixo.
3.1 - O(a) estudante de graduação candidato(a) ao intercâmbio através do programa de Mobilidade Regular da DRI deverá cumprir, ao menos, os seguintes requisitos:
3.1.1 Ter Coeficiente de Rendimento Acumulado (C.R.A.) igual ou superior a 6.0 (seis), no ato da inscrição;
3.1.2 Atender a todas as exigências da IES estrangeira na qual pretende realizar intercâmbio, no ato da inscrição na UFRJ;
3.1.3 Estar com a matrícula ativa na UFRJ.
3.2 - São deveres exclusivos do(a) candidato(a):
3.2.1 Identificar a IES estrangeira que oferece cursos mais adequados ao seu perfil acadêmico, se necessário solicitando auxílio da sua unidade acadêmica para identificar 

a IES estrangeira mais adequada ao seu perfil, conforme Art. 2, Parágrafos 1 e 2, da resolução 03/2007 do Conselho de Ensino de Graduação;
3.2.2 Verificar os documentos exigidos pela IES estrangeira em que pretende realizar intercâmbio e se assegurar do cumprimento de todos os requisitos exigidos;
3.2.3 Providenciar, se necessário, comprovação de proficiência em língua estrangeira; tradução e/ou autenticação de documentos;
3.2.4 Providenciar todos os documentos necessários à candidatura ao intercâmbio através do programa de Mobilidade Regular da DRI, inclusive os documentos exigidos 

pela IES estrangeira na qual pretende realizar intercâmbio (aplicável apenas aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelas IES estrangeiras);
3.2.5 Atender, no ato da inscrição presencial, a todos os requisitos deste edital, inclusive os requisitos da IES estrangeira para admissão de alunos em intercâmbio;
3.2.6 Manter a matrícula ativa durante o processo de candidatura, desde o momento da inscrição até o início do período de intercâmbio na IES estrangeira;
3.2.7 Apresentar à DRI atestado médico de saúde física e mental no ato da inscrição presencial.
4. Dos direitos e deveres do(a) candidato(a) selecionado(a)
Entende-se por candidato selecionado, o aluno de Graduação da UFRJ, que cumpra os requisitos descritos no item 3 neste Edital, classificados dentro do número de 

vagas, conforme Anexo I.
4.1 - São deveres exclusivos do(a) candidato(a)selecionado(a) pela IES estrangeira:
4.1.1 Retirar na DRI a sua Carta de Aceite, quando solicitado por e-mail;
4.1.2 Entregar cópia de sua carta de aceite;
4.1.3 Arcar com as despesas relativas a alojamento, alimentação, transporte, visto, seguro-saúde incluindo traslado e seguro viagem, gastos pessoais e quaisquer 

gastos de natureza semelhante aos já mencionados;
4.1.4 Providenciar visto de estudante junto à autoridade consular do país de destino;
4.1.5 Enviar o certificado de chegada, datado e assinado pela acolhedora, notificando o início da mobilidade simultaneamente à secretaria acadêmica do seu curso e 

a DRI. O não cumprimento dessa etapa, trará prejuízos à sua matrícula na UFRJ;
4.1.6 Enviar o certificado de frequência, devidamente preenchido, notificando o término da mobilidade simultaneamente à secretaria acadêmica do seu curso e a DRI. 

O não cumprimento dessa etapa, trará prejuízos à sua matrícula na UFRJ;
4.1.7 Informar a DRI quaisquer imprevistos que possam prejudicar o intercâmbio;
4.1.8 Em caso de desistência após a aprovação pela IES estrangeira, o(a) candidato(a) deverá justificar por escrito à DRI a sua desistência;
4.1.9 Se aceito pela instituição de destino, o estudante deverá, antes de sua viagem, enviar à DRI cópia do voucher do seguro viagem/saúde internacional, incluindo 

obrigatoriamente repatriação funerária.
4.2 - São direitos do(a) selecionado(a) pela IES estrangeira:
4.2.1 Realizar um semestre de intercâmbio em uma IES estrangeira constante no Anexo I, com isenção de taxas acadêmicas;
4.2.2 Obter Carta de Aceite, em caso de aprovação por parte da IES estrangeira, que possibilite a obtenção de visto de estudante;
4.2.3 Possibilidade de aproveitamento dos créditos obtidos no intercâmbio realizado pela DRI/ UFRJ.
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5 Dos documentos necessários à candidatura dos estudantes selecionados
Essa etapa destina-se apenas os candidatos classificados pela DRI conforme o número de vagas disponíveis pelas IES estrangeiras.
5.1 – Aos estudantes de graduação são exigidos os seguintes documentos para a candidatura ao intercâmbio através do programa de Mobilidade Regular da DRI sem 

prejuízo das exigências das IES estrangeiras na qual pretendem realizar intercâmbio no ato da inscrição presencial na DRI/UFRJ:
5.1.1 Formulário de Candidatura online disponível em www.dri.ufrj.br (Mobilidade> Chamadas);
5.1.2 Currículo Lattes documentado exclusivamente com os comprovantes das seguintes atividades, caso houver (*); participação em projeto de iniciação científica; 

monitoria; e publicação de artigo acadêmico;
5.1.3 Comprovante de conhecimento da língua do país de destino ou da língua em que o curso pretendido for ministrado, papel timbrado emitido por pessoa jurídica 

qualificada como instituição de ensino contendo a carga horária cursada pelo aluno e, se possível, o nível de conhecimento da língua estrangeira, (ver site da IES de destino);
5.1.4 Boletim Oficial da UFRJ (*);
5.1.5 Declaração de matrícula ativa emitida pela Unidade de origem do(a) candidato(a) em que conste a porcentagem de créditos concluídos (*);
5.1.6 Autorização do Curso para Oficialização de Candidatura (downloadem www.dri.ufrj.br);
5.1.7 Cópia do passaporte válido por todo o período de mobilidade (somente página com informações pessoais e foto) ou, provisoriamente, o “Detalhamento de 

Agendamento” emitido pelo Departamento de Polícia Federal;
5.1.8 Termo de Compromisso (download em www.dri.ufrj.br);
5.1.9 Atestado médico de saúde física e mental;
5.1.10 Quaisquer outros documentos exigidos pela IES estrangeira em que o(a) candidato(a) pretende realizar intercâmbio.
6 Das Inscrições
O processo de inscrição no PMR constitui-se de duas etapas: A primeira, online, destina-se a todos os candidatos. A segunda, presencial, somente aos candidatos 

classificados dentro do número de vagas.
6.1 - Primeira etapa: Envio do Formulário de Candidatura eletrônico e dos documentos de inscrição: Ver anexo II
6.2 - Segunda etapa: Constitui-se emapresentação dos documentos descritos neste Edital para conferência: Prazo ver Anexo II
6.3 - Apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão prosseguir a esta etapa do processo.
A DRI não se responsabilizará por inscrições recebidas fora do prazo em decorrência de eventuais problemas técnicos, de congestionamentos daslinhas de comunicação, 

bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Da mesma forma, não se responsabilizará pelas exigências da instituição de destino.
7 Do envio dos documentos para candidatura
7.1 - O(a) candidato(a) deverá no ato de sua inscrição realizar o upload da totalidade dos documentos requeridos neste edital em PDF.
7.2 - Cada documento deverá estar digitalizado em um arquivo PDF (não um arquivo por página), que deve ser identificado conforme o seguinte exemplo: “José da 

Silva – Boletim Oficial.pdf” (Nome do(a) Candidato(a) – Nome do Documento.pdf);
7.3 - O conteúdo do arquivo em PDF não deverá ultrapassar 1 (um) MB;
7.4 - A DRI poderá a qualquer tempo solicitar ao candidato o original dos documentos transmitidos em arquivo digital.
7.4.1 Localdata e horários: Ver anexo II.
8 Da Seleção da Universidade de Destino
Instruções sobre a escolha da IES estrangeira de destino:
8.1 - O(a) candidato(a) poderá selecionar somente 1 (uma) IES estrangeira constante no Anexo I para realizar o intercâmbio;
8.2 - O(a) candidato(a) deverá verificar se a IES estrangeira em que pretende realizar intercâmbio possui acordo geral com a UFRJ ou se o acordo é específico com 

alguma unidade acadêmica da universidade, optando pela IES estrangeira cujo acordo contemple o seu curso;
8.3 - A listagem de parcerias internacionais da UFRJ, com a designação dos seus respectivos acordos, pode ser consultada em http://www.dri.ufrj.br > Acordos > Parcerias.
9 Do Processo Classificatório
Processo de classificação dos candidatos ao programa:
9.1 - Serão classificados todos os candidatos que cumprirem todos os requisitos dispostos neste edital;
9.2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente por Coeficiente de Rendimento Acumulado (C.R.A.);
9.3 -Caso o número de candidatos a uma IES estrangeira supere o número de vagas oferecidas por esta através do acordo, a DRI desempatará os candidatos classificados 

de acordo com os seguintes critérios de desempate, respectivamente;
9.4 - Créditos Obtidos;
9.5 -Nível de conhecimento da língua do país de destino ou da língua em que o curso pretendido for ministrado;
9.6 - Participação em projetos de iniciação científica, monitoria e publicação de artigos acadêmicos;
9.7 - Conhecimento de outros idiomas;
9.8 - Os candidatos classificados pela DRI dentro do cômputo de vagas terão suas candidaturas submetidas oficialmente às IES estrangeiras parceiras da UFRJ 

constantes no Anexo I;
9.9 - Os candidatos que não enviarem dentro do prazo a totalidade dos documentos exigidos por este edital, serão automaticamente desclassificados;
9.10  - Os candidatos selecionados serão nomeados, ou seja, indicados pela UFRJ ao preenchimento das vagas nas IES estrangeiras, respeitando a ordem classificatória 

do programa, e assim sucessivamente até o preenchimento das vagas e/ou esgotarem os prazos das IES parceiras.
10 Da Divulgação dos Resultados e interposição de recurso
Meios de divulgação e comunicação dos resultados durante o processo:
10.1  - O resultado da classificação dos candidatos será divulgado no site da DRI em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da primeira fase inscrição online;
10.2  - Interposição de recursos deverão ser realizadas através de correio eletrônico (intercambio@reitoria.ufrj.br) impreterivelmente na data estabelecida no cronograma 

do Anexo II;
10.3  - Será divulgado novo resultado classificatório apenas em caso de alteração na classificação dos candidatos decorrentes de interposição de recurso. Ver Anexo II;
10.4  - A aprovação dos candidatos a intercâmbio por parte das IES estrangeiras serão comunicadas, diretamente aos candidatos, pelas mesmas através de correio 

eletrônico ou carta e/ou pela DRI por correio eletrônico;
10.5  - O candidato informado sobre sua aceitação diretamente pela IES parceira pretendida deverá retransmitir a informação a DRI imediatamente pelo endereço 

intercambio@reitoria.ufrj.br.
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11 Disposições Gerais
11.1 - A candidatura ao programa de Mobilidade Regular da DRI não implica na aprovação da mesma por parte da IES estrangeira em que se pretende realizar 

intercâmbio. As IES estrangeiras têm o direito de apreciar as candidaturas e são livres para aprová-las ou reprová-las segundo seus critérios acadêmicos.
11.2 - As IES estrangeiras que não estabelecem oficialmente número de vagas para intercambistas têm o direito de limitar o número destas a qualquer momento e 

segundo sua disponibilidade.
11.3 - Recomenda-se fortemente aos candidatos a intercâmbio que NÃO comprem passagens aéreas, NÃO paguem por acomodação ou efetuem qualquer despesa 

relacionada ao intercâmbio antes de receberem a Carta de Aceite da IES estrangeira por correio eletrônico e/ou correio convencional. A UFRJ não é responsável por 
qualquer despesa referente ao intercâmbio através do programa de Mobilidade Regular da DRI.

11.4 - Os documentos exigidos destacados por asterisco (*) deverão ser entregues em duas vias, sendo uma em português e a outra na língua do país da 
IES estrangeira na qualo(a) candidato(a) pretende realizar intercâmbio e poderão ser traduzidos pelo(a) próprio(a) candidato(a), que deverá incluir ao fim de 
cada uma das suas traduções, sua assinatura e a seguinte observação “Eu, (nome do(a) aluno(a)), DRE (número de registro na UFRJ), responsabilizo-me pela 
tradução deste documento.”

11.5 - Inscrições duplicadas serão eliminadas.
11.6 - A retificação de informações declaradas no formulário online deverá ser feitas pelo candidato até o prazo da inscrição online, somente a última inscrição, será considerada;
11.7 - A DRI utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos, que serão responsáveis pela indicação correta do endereço e eventuais atualizações;
11.8 - Os casos omissos serão dirimidos pela DRI.

ANEXO I

Universidades País Vagas totais 
estimadas

Áreas/Faculdades 
contempladas Detalhes das vagas

Augsburg University of Applied Sciences Alemanha 3 FACC

Universidad Nacional de Córdoba Argentina 2 Letras, FAU, EBA, Escola de Música

University of Vienna Áustria 1 Todas em comum

Universidad de Chile Chile 3 Todas em comum

Hankuk University of Foreign Studies Coreia do Sul 2 Todas em comum

Rennes Business School França 1 ECO, FACC

Université Jean Moulin Lyon 3 França 3 Todas em comum

Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne França 1 Todas em comum

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 França 2 Todas em comum

Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata” Itália 2 Todas em comum

Oslo Metropolitan University Noruega 5 Todas em comum

Instituto Politécnico do Porto Portugal 4 Todas em comum Ver tabela específica de vagas

Universidade de Lisboa Portugal 2 Instituto de Economia

Universidade do Porto Portugal 10 Todas em comum Ver tabela de vagas das faculdades da UP

Academy of Fine Arts in Prague República Tcheca 3 EBA

Southern Federal University Rússia 3 Todas em comum

Kungliga Tekniska Högskolan (Instituto Real 
de Tecnologia)

Suécia 1 Escola Politécnica

Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale Suiça 2 Escola de Música

Academy of Fine Arts in Prague República Tcheca 3 EBA

Vagas na Universidade do Porto**

Faculdade de destino Vagas totais 
estimadas Detalhamento de vagas

FCNAUP Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação

4 -

FADEUP Faculdade de Desporto 3 -
FDUP Faculdade de Direito 2 -
FCUP Faculdade de Ciências Não informado -

**As vagas da UP ofertadas a estudantes da UFRJ são contadas na faculdade em que o aluno de intercâmbio escolher o maior 
número de disciplinas a cursar. Por exemplo, se um candidato escolhe 3 disciplinas na Faculdade A e 2 na Faculdade B, sua 
vaga será contada na Faculdade A.

Vagas no Instituto Politécnico do Porto

Faculdade de destino Vagas totais 
estimadas

ESE Escola Superior de 
Educação

1

ESMAD Escola Superior de 
Mídia, Arte e Design

1

ISEP Instituto Superior de 
Engenharia do Porto

2
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ANEXO II

CRONOGRAMA DO PROGRAMA

19/08 a 01/09/2019
(Até as 14h59min de 01/09)

Inscrições online

Até 06/09/2019 Divulgação do resultado classificatório preliminar 
(www.dri.ufrj.br)

07/09/2019 Interposição de recursos  
(intercambio@reitoria.ufrj.br)

10/09/2019 Divulgação do resultado classificatório pós-recursos 
(se houver retificação)

12/09/2019 Conferência da documentação de inscrição 
Local: Av. Pedro Calmon, 550 (Prédio da Reitoria)

Cidade Universitária – Rio de Janeiro - RJ

Até 17/09/2019 Divulgação do resultado classificatório final 
(www.dri.ufrj.br)

20/09 a 06/12/2019 Nomeação dos candidatos selecionados

Outubro de 2019 a Janeiro de 2020 Deferimento e/ou indeferimento das nomeações 
pelas IES de destino

2020.1 Semestre de realização da mobilidade

 Izabel Cristina Dias de Souza Amaury Fernandes
 Chefe do setor de Mobilidade da DRI/UFRJ Diretor de Relações Internacionais DRI/UFRJ

ATOS DA PRÓ-REITORIA DE PESSOAL

PORTARIA Nº 8244, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso de suas atribuições, que lhe confere ato normativo Portaria nº 6909 de 09 de Julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
nº 27 de 09/07/2019 e considerando

Resolve conceder ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, no Grau Medio (10%), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo ao(s) servidor(es) a seguir relacionado(s), 
enquanto desempenhar(em) as atividades que ora executa(m) e permanecer(em) no atual local de exercicio, por estar(em) exposto(s) a ambiente(s) insalubre(s).

Relação de Servidores

Servidor Cargo Lotação Adicional Grau Início Concessão

Amanda Ferreira Barcelos Medico-Area 928 - Serv Administracao de Pessoal DRH HU Insalubridade Medio 18/06/2019
Gabriela de Nieto de Amorim Medico-Area 928 - Serv Administracao de Pessoal DRH HU Insalubridade Medio 17/07/2019

PORTARIA Nº 8246, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso de suas atribuições, que lhe confere ato normativo Portaria nº 6909 de 09 de Julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 27  
de 09/07/2019 e considerando o disposto em PORTARIA nº 8246 de 12/08/2019,

Resolve cancelar o ADICIONAL DE RADIACAO IONIZANTE concedido através da Portaria nº 12302 publicada Boletim 48 - Extraordinário 3 parte Conceder 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, no percentual de 10%) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo ao(s) servidor(es) a seguir relacionado(s), enquanto 
desempenhar(em) as atividades que ora executa(m) e permanecer(em) no atual local de exercício, por estar(em) exposto(s) a ambiente(s) insalubre(s)

Relação de Servidores

Servidor Cargo Lotação Adicional Grau Início Concessão

Maria Barbara Carvalho Torres Guimaraes Odontologo - 30 Horas - Dl 1445-76 528 - Depart Ortodontia OdontoPediatria FO Insalubridade Medio 12/08/2019

PORTARIA Nº 8268, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso de suas atribuições, que lhe confere ato normativo Portaria nº 6909 de 09 de Julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
nº 27 de 09/07/2019 e considerando

Resolve conceder ADICIONAL DE RADIACAO IONIZANTE, no Grau Medio (10%), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo ao(s) servidor(es) a seguir 
relacionado(s), enquanto desempenhar(em) as atividades que ora executa(m) e permanecer(em) no atual local de exercicio, por estar(em) exposto(s) a ambiente(s) insalubre(s).

Relação de Servidores

Servidor Cargo Lotação Adicional Grau Início Concessão

Jose Roberto Bergome Magalhaes Engenheiro-Area 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Medio 12/08/2019
Josue de Souza Cunha Tecnico em Eletronica 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Medio 12/08/2019

PORTARIA Nº 8272, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Pró-Reitora de Pessoal, no uso de suas atribuições, que lhe confere ato normativo Portaria nº 6909 de 09 de Julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
nº 27 de 09/07/2019 e considerando

Resolve conceder ADICIONAL DE RADIACAO IONIZANTE, no Grau Maximo (20%), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo ao(s) servidor(es) a seguir 
relacionado(s), enquanto desempenhar(em) as atividades que ora executa(m) e permanecer(em) no atual local de exercicio, por estar(em) exposto(s) a ambiente(s) insalubre(s).
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Relação de Servidores

Servidor Cargo Lotação Adicional Grau Início Concessão

Achilles Astuto Engenheiro-Area 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Osmar Fernandes Carpintier Engenheiro-Area 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Ricardo Tadeu Lopes Professor do Magisterio Superior 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Carlos Augusto de Moura Gomes Tecnico em Eletronica 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Sandro Soares Toledo Tecnico em Eletronica 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Ubiratan Barbosa de Araujo Tecnico em Mecanica 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Jose Marques Soares Eletricista 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Jose Lopes Dias Tecnico em Mecanica 773 - Programa de Engenharia Nuclear COPPE Ionizante Maximo 12/08/2019
Marcelino Jose dos Anjos Fisico 746 - Departamento de Engenharia Nuclear POLI Ionizante Maximo 12/08/2019
Carlos Roberto Ferreira de Castro Fisico 746 - Departamento de Engenharia Nuclear POLI Ionizante Maximo 12/08/2019

LUZIA DA CONCEICAO DE ARAUJO MARQUES
Pró-Reitora de Pessoal

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

PORTARIA Nº 8262, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

A Diretora da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Drª. Katya Souza Gualter, no uso de suas atribuições e 
de sua competência,

Resolve retificar a Portaria nº 8200 de 09/08/2019, publicada no BUFRJ nº 32 de 09/08/2019 - extraordinário 2ª parte, onde se lê: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA 
CAVALCANTI, Técnico em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE nº 1675921, leia-se: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CAVALCANTI, Assistente em Administração, 
Matrícula SIAPE nº 1675921.

Profª. Katya Souza Gualter - Reg. 6366723
Diretora da EEFD-UFRJ
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