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I – ATOS E DESPACHOS DO MAGNÍFICO REITOR E/OU VICE-REITOR 

 
1 – Portarias 

 

N. 61.969, de 02.04.12 – Reitor 

                                                       DESIGNAR os servidores, abaixo 

relacionados, para comporem o Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação com as atribuições de formular, monitorar, avaliar e 

aprimorar as políticas e diretrizes para o PDTI, aprovar os 

relatórios de execução do PDTI e definir as prioridades das ações 

relacionadas com a TI: 

– Analista da Tecnologia da Informação Fernando Bordin da Rocha, 

Matr. SIAPE 378682 – Centro de Processamento de Dados, como 

Coordenador do Comitê; 

– Contador André Luís Kieling Ries, Matr. SIAPE 378966 – Pró-

Reitoria de Administração; 

– Professor 3o Grau Raul Ceretta Nunes, Matr. SIAPE 6985093 – 

Coordenador da Coordenadoria de Planejamento Acadêmico – PROGRAD;  

– Professor 3o Grau Mauri Leodir Lobler, Matr. SIAPE 1194169 – Centro 

de Ciências Sociais e Humanas; 

– Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Antonio Carlos 

Mortari, Matr. SIAPE 49234 – Coordenadoria de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica; 

– Professora 3o Grau Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, Matr. SIAPE 

379102 – Pró-Reitoria de Planejamento; 

– Técnico em Mecânica Emerson Alexandre Mortari, Matr. SIAPE 1090391 

– Hospital Universitário de Santa Maria. 

 

N. 61.970, de 02.04.12 – Reitor 

                            DESIGNAR Larry Marcos Cassol Argenta, 

Matrícula SIAPE 6379276, ocupante do cargo de Médico-Área, do Quadro 

Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função Gratificada de 

Coordenador da Coordenação em Clínica Pediátrica da Diretoria 

Clínica/HUSM, Código FG3.030. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 61.971, de 02.04.12 – Reitor 

                             DESIGNAR o Professor 3o Grau Jorge Luiz da 
Cunha, Matrícula SIAPE 1184966, Titular, lotado na Ouvidoria, e 

Professora 3o Grau Rosani Ursula Ketzer Umbach, Matrícula SIAPE 

379628, Suplente, lotada no Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas – CAL, como Representantes da UFSM junto à Comissão 

Organizadora das Comemorações dos 190 Anos da Imigração Alemã no 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

N. 61.972, de 02.04.12 – Proc. N.017775/2011-28 – Reitor 

                                                CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme a 
Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da União, 

de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, de 

29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, ao 

docente:  
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SIAPE Nome Vigência 

379064 Ricardo Bins Di Napoli 07/06/2011 

 

N. 61.973, de 02.04.12 – Proc. N.005197/2012-68 – Reitor 

                           NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 
de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, ANDREI GIOVANI MAIA, habilitado em 

Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o cargo de 

Professor do Grupo Magistério Superior no Departamento de 

Administração/CESNORS, na Classe de Professor Adjunto, Nível 1, com 

Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, no código de vaga  

0874629, pertencente ao Banco de Professor Equivalente desta 

Instituição. 

 

N. 61.974, de 02.04.12 – Proc. N.005195/2012-79 – Reitor 

              NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 

de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, MARCELO MACHADO BARBOSA PINTO, 

habilitado em Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o 

cargo de Professor do Grupo Magistério Superior no Departamento de 

Administração/CESNORS, na Classe de Professor Adjunto, Nível 1, com 

Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, no código de vaga  

0861039, decorrente da vacância de Renato César Sato, conforme 

Portaria N. 60.223, de 22/06/2011, publicada no Diário Oficial da 

União de 29/06/2011, do Ministério de Estado da Educação. 

 

N. 61.975, de 02.04.12 – Proc. N.004486/2012-40 – Reitor 

                           NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 
de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, Marcia Helena dos Santos Bento, 

habilitada em Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o 

cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D 

I, Nível 1, com Mestrado, em regime de trabalho de Dedicação 

Exclusiva, em vaga decorrente da redistribuição, código n. 0844832, 

publicada no Diário Oficial da União, em 30/03/2010.  

 

N. 61.976, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 28 a 30 de março de 2012, conforme Processo n. 

23081.005292/2012-61, à servidora Eliana Rosa Sturza, Matricula 

SIAPE n. 7382751, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do 

Centro de Artes e Letras, para ministrar Aula Inaugural no Curso de 

Letras, na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó – SC.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

N. 61.977, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 27 a 29 de março de 2012, conforme Processo n. 

23081.005116/2012-20, à servidora Désirée Motta Roth, Matricula 

SIAPE n. 379094, Professor Associado, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do 

Centro de Artes e Letras, para participar de Aula Inaugural no Curso 

de Letras, no Centro Universitário Ritter dos Reis, em Porto Alegre 

– RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 
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APOSTILA À PORTARIA N. 61.977, de 03.04.12 

DECLARAR, que no Afastamento da Universidade, da servidora Désirée 

Motta Roth, Matrícula SIAPE n.379094, onde se lê: “no período de 27 

a 29 de março de 2012”, leia-se: “no período de 28 a 29 de março de 

2012”. 

 

N. 61.978, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 16 a 20 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005378/2012-94, à servidora Claudia Candida Pansonato, 

Matricula SIAPE n. 1108074, Professor Associado, sujeita ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Matemática do 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, para participar de Banca de 

Concurso Público para Professor Assistente, na UNIPAMPA, em Bagé – 

RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.979, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 29 a 31 de março de 2012, conforme Processo n. 

23081.005269/2012-77, ao servidor Robinson Figueiredo de Camargo, 

Matricula SIAPE n. 1718326, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Processamento de 

Energia Elétrica do Centro de Tecnologia, para participar de Banca 

de Defesa de Mestrado, na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, em Pato Branco – PR.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.980, de 03.04.12 – Reitor 

                           DISPENSAR, a partir de 3 de abril de 2012, 
Irene Fernandes dos Santos, Matrícula SIAPE 1109149, ocupante do 

cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, da Função Gratificada de Chefe do Gabinete de 

Projetos do Centro de Artes e Letras, Código FG4.102, para a qual 

foi designada pela Portaria N. 61.878 de 20.03.2012, tendo em vista 
sua aposentadoria publicada no Diário Oficial da União de 

03.04.2012.  

 
N. 61.981, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 5 de março de 2012 a 5 de março de 2014, 

conforme Processo n. 23081.004636/2012-15, à servidora Luciane da 

Veiga Cunha, Matrícula SIAPE n. 1095229, Assistente em 

Administração, sujeita ao regime de 40 horas semanais, lotada no 

Hospital Universitário, com a finalidade de realizar Mestrado 

Acadêmico em Administração, na Universidade Federal de Santa Maria, 

em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.982, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de março a 30 de novembro de 2012, 
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conforme Processo n. 23081.004047/2012-37, à servidora Marlize 

Tatsch Beltrame, Matrícula SIAPE n. 1095069, Enfermeiro - Área, 

sujeita ao regime de 40 horas semanais, lotada no Hospital 

Universitário, com a finalidade de realizar Mestrado em Enfermagem, 

com ênfase em Cuidado, Educação e Trabalho em Enfermagem e Saúde, na 

Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.983, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 5 de março a 4 de setembro de 2012, 

conforme Processo n. 23081.003883/2012-02, ao servidor José Orion 

Martins Ribeiro, Matrícula SIAPE n. 6379030, Administrador, sujeito 

ao regime de 40 horas semanais, lotado na Pró-Reitoria de Graduação 

- Reitoria, com a finalidade de realizar Mestrado em Engenharia de 

Produção, na Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – 

RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 32 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.984, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 5 de março de 2012 a 31 de dezembro de 

2015, conforme Processo n. 23081.002882/2012-32, ao servidor André 

Krusser Dalmazzo, Matrícula SIAPE n. 2093184, Professor Adjunto, 

sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de 

Desenho Industrial do Centro de Artes e Letras, com a finalidade de 

realizar Doutorado em Educação, na Universidade Federal de Santa 

Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária do referido servidor 

ficará reduzida em 30 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.985, de 03.04.12 – Reitor 

                            DESIGNAR Elizabeth Silveira Gonçalves, 

Matrícula SIAPE 1929738, ocupante do cargo de Auxiliar em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a 

Função Gratificada de Secretário Administrativo do Departamento de 

Fonoaudiologia do Centro de Ciências da Saúde, Código FG7.085. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 61.986, de 03.04.12 – Vice-Reitor 

                               CANCELAR, a partir de 5 de março de 2012, 
os efeitos da Portaria n. 61.162 de 30 de novembro de 2011, que 

concedeu Licença de Afastamento Parcial da Universidade, ao servidor 

Manuel Antonio Crossetti Pimenta, Matrícula SIAPE n. 380412, a 

pedido do mesmo. 

 

N. 61.987, de 03.04.12 – Proc. N.004839/2012-10 - Vice-Reitor 

                                                DECLARAR, de acordo com o inciso VIII, do 
Artigo 33, da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, a existência de uma vaga, 

a partir de 19 de março de 2012, no cargo de Professor 3o Grau, 

Classe Professor Associado, no lugar de Telmo Jorge Carneiro Amado, 
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Matrícula SIAPE 379642, lotado no Departamento de Solos – CCR, do 

Quadro Único desta Instituição. 

 

N. 61.988, de 03.04.12 – Reitor 

                                                DESIGNAR Jefferson Menezes de Oliveira, 

Matrícula SIAPE 1755886, ocupante do cargo de Administrador, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM para exercer a Função Gratificada de 

Chefe do Núcleo de Pensão e Aposentadoria da Coordenadoria de 

Concessões e Registros da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Código 

FG4.031. 

II – DISPENSAR, a pedido, Sandra Cristina Barasuol Arcaro, 

Assistente em Administração, Matrícula SIAPE 1616634, da função 

acima, para a qual foi designada pela Portaria N. 53.690 de 

03.10.2008. 

III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

N. 61.989, de 03.04.12 – Reitor 

                           DISPENSAR Jefferson Menezes de Oliveira, 

Matrícula SIAPE 1755886, ocupante do cargo de Administrador, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, da Função de Chefe Substituto do 

Núcleo de Pensão e Aposentadoria da Coordenadoria de Concessões e 

Registros/PRRH, Código FG4.031, para a qual foi designado pela 

Portaria N. 60.548 de 26.09.2011.  

 

N. 61.990, de 04.04.12 – Proc. N.005638/2012-32 – Reitor 

                                               CONCEDER Licença para Tratar de Interesses 
Particulares ao servidor Jaime Eduardo Dotto Paim, Matrícula SIAPE 

382367, ocupante do cargo de Motorista, pertencente ao Quadro Único 

de Pessoal desta Universidade, lotado na Direção do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, pelo período de 3 (três) meses, de 9 de 

abril de 2012 a 7 de julho de 2012, conforme dispõe o Artigo 91 da 

Lei n. 8.112/90, com a redação dada pela Lei n. 9.527/97 e MP n. 

2.088-40, de 24.05.2001. 

II – A referente licença é sem remuneração.  

 

N. 61.991, de 04.04.12 – Proc. N.004283/2012-53 – Reitor 

                                                EXPEDIR a presente portaria para declarar 
que Fernanda Nascimento Magalhães Pinto, Museólogo, Matrícula SIAPE 

1760311, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, fica requisitada pelo 

Ministério de Estado da Cultura, para ter exercício no Instituto 

Brasileiro de Museus – IBRAM, a partir da publicação desta portaria 

no Diário Oficial da União. 

II – O órgão requisitante deverá encaminhar mensalmente, até o 

quinto dia útil do mês subseqüente, a freqüência da servidora à Pró-

Reitoria de Recursos Humanos desta Universidade.  

 

N. 61.992, de 04.04.12 – Reitor 

                                               DECLARAR que Dominga Odete Venturini, 

Matrícula SIAPE 379327, ocupante do cargo de Auxiliar em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, 

exerceu o Cargo de Direção de Chefe de Gabinete do Reitor, Código 

CD3.01, no período de 28 de março a 1o de abril de 2012, tendo em 

vista o afastamento da titular Maria Alcione Munhoz. 

 

N. 61.993, de 04.04.12 – Proc. N.003185/2012-07 – Reitor 
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                          TORNAR SEM EFEITO a nomeação de GILVAN 

ODIVAL VEIGA DOCKHORN, habilitado em Concurso Público de Provas e 

Títulos para exercer o cargo de Professor do Grupo Magistério 

Superior no Departamento de História/CCSH, na Classe de Professor 

Adjunto, Nível 1, com Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, 

através da Portaria N. 61.640, publicada no DOU de 28/02/12, com 

base no parágrafo 6º do artigo 13, da Lei 8.112, de 11.12.90. 

 

N. 61.994, de 04.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 6 de março a 14 de dezembro de 2012, 

conforme Processo n. 23081.004037/2012-00, ao servidor Gustavo 

Marchesan, Matrícula SIAPE n. 1515522, Técnico de Laboratório - 

Área, sujeito ao regime de 40 horas semanais, lotado na Direção do 

Centro de Artes e Letras, com a finalidade de realizar Mestrado em 

Engenharia Elétrica, com ênfase em Processamento de Energia, na 

Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 10 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 61.995, de 04.04.12 – Proc. N.004063/2012-20 - Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Vertical de Professor 

Auxiliar, Nível 4, para Professor Assistente, Nível 1, ao docente 

Ricardo Oliveira Teixeira, Matrícula SIAPE 2217110, Matrícula UFSM 

11578, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, em Regime de 40 horas 

semanais, lotado no Departamento de Neuropsiquiatria/CCS, com 

efeitos financeiros a partir de 6 de março de 2012.  

 

N. 61.996, de 04.04.12 – Proc. N.004063/2012-20 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER a Retribuição por Titulação – RT, 
correspondente ao Grau de MESTRE a Ricardo Oliveira Teixeira, 

Matrícula SIAPE 2217110, Matrícula UFSM 11578, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, em regime de 40 horas semanais, lotado no 

Departamento de Neuropsiquiatria/CCS, com efeitos financeiros a 

partir de 6 de março de 2012. 

 

N. 61.997, de 04.04.12 – Proc. N.004385/2012-79 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Vertical de Professor 

Assistente, Nível 4, para Professor Adjunto, Nível 1, ao docente 

Fernando do Nascimento Lock, Matrícula SIAPE 1459397, Matrícula UFSM 

13045, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, em Regime de Dedicação 

Exclusiva, lotado no Departamento de Ciências Contábeis/CCSH, com 

efeitos financeiros a partir de 12 de março de 2012. 

 

N. 61.998, de 04.04.12 – Proc. N.004385/2012-79 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER a Retribuição por Titulação – RT, 
correspondente ao Grau de DOUTOR ao docente Fernando do Nascimento 

Lock, Matrícula SIAPE 1459397, Matrícula UFSM 13045, do Quadro Único 

de Pessoal da UFSM, em regime de Dedicação Exclusiva, lotado no 

Departamento de Ciências Contábeis/CCSH, com efeitos financeiros a 

partir de 12 de março de 2012. 

II – Tornar sem efeito a Retribuição por Titulação – RT, 

correspondente ao Grau de Mestre do referido Professor, a partir de 

12 de março de 2012. 

N. 61.999, de 04.04.12 – Proc. N.004494/2012-96 – Vice-Reitor 
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                                               ALTERAR o Regime de Trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais para Dedicação Exclusiva, de José Luiz de 

Moura Filho, Professor Adjunto, Nível 1, Matrícula SIAPE 3220772, 

Matrícula UFSM 15006, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, lotado no 

Departamento de Direito do Centro de Ciências Sociais e Humanas, a 

partir de 4 de abril de 2012. 

 

N. 62.000, de 04.04.12 – Reitor 

                                               DECLARAR que Arlindo Jesus Prestes de Lima, 
Matrícula SIAPE 1723554, ocupante do cargo de Professor 3o Grau, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, exerceu o Cargo de 

Direção de Diretor do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 

Código CD3.40, no dia 23 de março de 2012, tendo em vista o 

afastamento do titular Fernando de Cristo e do substituto legal 

Douglas Renato Müller. 

 

N. 62.001, de 04.04.12 – Reitor 

                                               DECLARAR que Arlindo Jesus Prestes de Lima, 
Matrícula SIAPE 1723554, ocupante do cargo de Professor 3o Grau, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, exerceu o Cargo de 

Direção de Diretor do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 

Código CD3.40, no dia 30 de março de 2012, tendo em vista o 

afastamento do titular Fernando de Cristo e do substituto legal 

Douglas Renato Müller. 

 

N. 62.002, de 04.04.12 – Proc. N.004393/2012-15 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Tales de Moura Branda, Matrícula SIAPE 

381183, ocupante do cargo de Professor Titular, em regime de 

Dedicação Exclusiva, com Mestrado, lotado no Departamento de 

Fisiologia e Farmacologia/CCS, do Quadro de Pessoal da Universidade 

Federal de Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e 

III, da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.003, de 04.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 25 a 27 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005058/2012-34, à servidora Carolina Lisboa Mezzomo, Matricula 

SIAPE n. 2487779, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Fonoaudiologia do Centro de 

Ciências da Saúde, para participar, apresentando trabalho, do IV 

Seminário Internacional de Fonologia, em Porto Alegre – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.004, de 05.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 25 a 28 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.004845/2012-

69, publicado no DOU de 05.04.12, ao servidor Vicente Celestino 

Pires Silveira, Matrícula SIAPE n. 1261673, Professor Associado, 

sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de 

Educação Agrícola e Extensão Rural do Centro de Ciências Rurais, 

para participar da Reunião do Comitê de Desenvolvimento Regional da 

AUGM, em Tucuman – Argentina. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Diárias), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação. 
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N. 62.005, de 05.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 10 a 14 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.004882/2012-

77, publicado no DOU de 05.04.12, ao servidor José Iran Ribeiro, 

Matrícula SIAPE n. 3340164, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Metodologia do Ensino 

do Centro de Educação, para representar a UFSM na Reunião do Projeto 

“Construcción cooperativa de políticas y estratégias de formación de 

docentes universitários em la region”, em Córdoba – Argentina. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Diárias), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação. 

 

N. 62.006, de 05.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 16 a 20 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.005387/2012-

85, publicado no DOU de 05.04.12, à servidora Cláudia das Neves 

Costa, Matrícula SIAPE n. 2492396, Professor de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, 

lotada na Direção do Colégio Politécnico da UFSM, para participar, 

apresentando trabalho, do XXIII Congreso Argentino y XIX 

Latinoamericano de la Ciência del Suelo, em Mar del Plata – 

Argentina. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens, Diárias e 

Inscrição), art. 1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 

20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do Ministro de Estado da 

Educação. 

 

N. 62.007, de 05.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 22 a 29 de junho de 2012, conforme Processo n. 23081.005037/2012-

19, publicado no DOU de 05.04.12, à servidora Glades Tereza Félix, 

Matrícula SIAPE n. 2118430, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Administração Escolar 

do Centro de Educação, para participar, apresentando trabalho, do 

VII Congresso IberoAmericano de Docência Universitária, em Porto – 

Portugal. 

II – Afastamento com ônus pela FAPERGS e CNPq. 

 

N. 62.008, de 05.04.12 – Proc. N.005052/2012-67 – Reitor 

                                               CONCEDER Licença sem Remuneração com 

Pagamento de Incentivo em Pecúnia, ao servidor Jorge Luiz Brum 

Ribeiro, Matrícula SIAPE 378888, ocupante do cargo de Técnico de 

Tecnologia da Informação, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, pelo 

período de três anos consecutivos a contar de 2 de abril de 2012.  

 

N. 62.009, de 05.04.12 – Proc. N.005833/2012-51 – Reitor 

              NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 

de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, VALÉRIA MARIA LIMBERGER, habilitada em 

Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o cargo de 

Professor do Grupo Magistério Superior no Colégio Agrícola de 

Frederico Westphalen, na Classe de Professor Adjunto, Nível 1, com 

Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, no código de vaga  

0856063, decorrente da vacância de Carla Callegaro Correa Kader, 
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conforme Portaria N. 61.643, de 24/02/2012, publicada no Diário 

Oficial da União de 28/02/2012, do Ministério de Estado da Educação. 

 

N. 62.010, de 09.04.12 – Diretor do CCR 

                           DISPENSAR, a partir de 15 de fevereiro de 
2012, Ricardo da Silva Barcelos, Matrícula SIAPE 1752121, ocupante 

do cargo de Administrador, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, da 

Função Gratificada de Secretário Administrativo do Departamento de 

Engenharia de Produção e Sistemas do Centro de Tecnologia, Código 

FG7.149, para a qual foi designado pela Portaria N. 57.091 de 

15.03.2010, tendo em vista sua remoção para outro órgão de lotação. 

 

N. 62.011, de 09.04.12 – Diretor do CCR 

                           DESIGNAR Melissa Noal da Silveira, 

Matrícula SIAPE 1834644, ocupante do cargo de Secretário Executivo, 

do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função 

Gratificada de Secretário Administrativo do Departamento de 

Engenharia de Produção e Sistemas do Centro de Tecnologia, Código 

FG7.149. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.012, de 09.04.12 – Proc. N.015104/2011-22 – Diretor do CCR 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal, na Classe 

abaixo determinada, de acordo com o inciso I e parágrafo 1o do Artigo 

16 do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Empregos, aprovada pelo Decreto n. 94.664/87, à docente: 

Matrícula Nome Progressão Horizontal Concessão 

1731683 Cristiane Muenchen Adjunto I para 

Adjunto II 

29/03/2012 

 

N. 62.013, de 09.04.12 – Proc. N.005434/2012-91 – Diretor do CCR 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Miriam Terezinha Giacomini Brendler, 

Matrícula SIAPE 381834, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação IV, 

Padrão de Vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade 

Federal de Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e 

III, da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.014, de 09.04.12 – Diretor do CCR 

                                               NOMEAR Marilei Luiza Saquette Xavier, 

Matrícula SIAPE 1030061, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM para, em 

substituição responder pelo Cargo de Direção de Pró-Reitor de 

Recursos Humanos, Código CD3.10, no período de 9 a 10 de abril de 

2012, tendo em vista o afastamento da titular Vania de Fátima Barros 

Estivalete e do substituto legal, José Adroaldo Parcianello. 

 

N. 62.015, de 09.04.12 – Proc. N.001441/2012-13 – Diretor do CCR 

                                               INCLUIR na Portaria N. 35.324, de 

22.01.1997, publicada no Diário Oficial da União de 28.01.1997, 

Seção 2, Página 657, de concessão de aposentadoria da servidora 

Maria Oneida Meirelles Mainieri, Matrícula SIAPE 380152, ocupante do 

cargo de Fonoaudiológo, Nível de Classificação E, Nível de 

Capacitação IV, Padrão de Vencimento 16, a vantagem do Artigo 190, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, em conformidade com o disposto no 
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Acórdão TCU n. 278/2007-Plenário e na Orientação Normativa n. 

05/2008-SRH/MP. 

 

N. 62.016, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 12 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.004961/2012-

88, publicado no DOU de 11.04.12, ao servidor Ney Luis Pippi, 

Matrícula SIAPE n. 7378222, Professor Associado, sujeito ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotado no Gabinete do Reitor - Reitoria, 

para participar de Reunião de Delegados Assessores da AUGM, em San 

Miguel de Tucumán – Argentina. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Diárias), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação. 

 

N. 62.017, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 16 a 20 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.005331/2012-

21, publicado no DOU de 11.04.12, ao servidor Telmo Jorge Carneiro 

Amado, Matrícula SIAPE n. 379642, Professor Associado, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Solos do 

Centro de Ciências Rurais, para participar, apresentando trabalho, 

do XIX Congreso Latinoamericano de la Ciência del Suelo, em Mar del 

Plata – Argentina. 

II – Afastamento com ônus pelo CNPq (Passagens) e CAPES e UFSM 

(Diárias e Inscrição), art. 1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 

20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do Ministro de Estado da 

Educação. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.62.017, de 11.04.12 

DECLARAR, que no Afastamento do País, do servidor Telmo Jorge 

Carneiro Amado, onde se lê: “Matrícula SIAPE n.379642, Professor 

Associado”, leia-se: “Matrícula SIAPE n.6379642, Professor Titular”, 

conforme retificação publicada no Diário Oficial da União de 13 de 

abril de 2012. 

 

N. 62.018, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 25 a 31 de março de 2012, conforme Processo n. 23081.005339/2012-

97, publicado no DOU de 11.04.12, ao servidor Ney Luis Pippi, 

Matrícula SIAPE n. 7378222, Professor Associado, sujeito ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotado no Gabinete do Reitor - Reitoria, 

para ministrar Aula Cirurgia Abdominal no Curso de Mestrado da 

Universidad nacional del Nordeste e participar de Banca de Defesa de 

Tese de Doutorado, em Corrientes – Argentina. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.019, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 13 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005391/2012-

43, publicado no DOU de 11.04.12, ao servidor Frank Thomas Sautter, 

Matrícula SIAPE n. 1183391, Professor Associado, sujeito ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Filosofia do Centro 
de Ciências Sociais e Humanas, para participar, apresentando 

trabalho, do 1er Congreso de la Sociedad Filosófica del Uruguay, em 

Montevideo – Uruguai. 
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II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM 

 

N. 62.020, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005623/2012-

63, publicado no DOU de 11.04.12, ao servidor Janderle Rabaiolli, 

Matrícula SIAPE n. 1743076, Professor Assistente, sujeito ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congreso Latinoamericano de 

Investigadores de la Comunicación, em Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.021, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 29 de abril a 18 de maio de 2012, conforme Processo n. 

23081.005388/2012-20, publicado no DOU de 11.04.12, à servidora 

Maria Catarina Chitolina Zanini, Matrícula SIAPE n. 6401157, 

Professor Associado, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, 

lotada no Departamento de Ciências Sociais do Centro de Ciências 

Sociais e Humanas, para realizar Pesquisa de Campo, na Região de 

Veneto – Equipe de Projeto, em Veneto Itália. 

II – Afastamento com ônus pelo CNPq. 

 

N. 62.022, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 21 a 27 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.005696/2012-

55, publicado no DOU de 11.04.12, à servidora Ana Beatriz Barros de 

Morais, Matrícula SIAPE n. 382252, Professor Associado, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Biologia do 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, para participar, apresentando 

trabalho, do IV Encuentro de Lepidoptera Neotropicales, em 

Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.023, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 20 a 28 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005619/2012-

03, publicado no DOU de 11.04.12, à servidora Sandra Rubia da Silva, 

Matrícula SIAPE n. 1925508, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do LASA’s XXX International 

Congress, em San Francisco – EUA. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.024, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR a Prorrogação de Afastamento do 

País, no período de 10 de março a 10 de dezembro de 2012, conforme 

Processo n. 23081.005039/2012-16, publicado no DOU de 11.04.12, à 

servidora Nilza Luiza Venturini Zampieri, Matrícula SIAPE n. 381047, 
Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, lotada 

no Departamento de Eletrônica e Computação do Centro de Tecnologia, 

para prosseguir Doutorado Engenharia e Gestão Industrial, na 

Universidade de Aveiro, em Aveiro – Portugal. 
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II – Durante o afastamento, a referida servidora deixará de perceber 

o Adicional de Periculosidade. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.025, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

              CONCEDER, conforme autorização da Diretora 

Geral do Hospital Universitário, Licença Capacitação no período de 

02 de abril a 02 de julho de 2012, conforme Processo n. 

23081.006264/2012-61, à servidora Maria de Lourdes Giacomini, 

Matrícula SIAPE n. 128590, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada no Serviço de Hemoterapia do Hospital 

Universitário, com a finalidade de concluir Mestrado em Hepatologia 

na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre-RS. 

II- A Licença Capacitação refere-se ao período aquisitivo de 

04/03/2003 a 03/03/2008. 

III- Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.62.025, de 11.04.12 

DECLARAR, que na Licença Capacitação da servidora Maria de Lourdes 

Giacomini, onde se lê: “Matrícula SIAPE n.128590”, leia-se: 

“Matrícula SIAPE n.1287590”. 

 

N. 62.026, de 11.01.12 – Proc. N.004283/2012-53 – Vice-Reitor 

                          EXONERAR, a partir de 10 de abril de 2012, 
Fernanda Nascimento Magalhães Pinto, Matrícula SIAPE 1760311, 

ocupante do cargo de Museólogo, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, 

do Cargo de Direção de Diretora Substituta do Centro de 

Eventos/Reitoria, Código CD4.53, para a qual foi nomeada pela 

Portaria N. 61.377 de 16.01.2012.  

 

N. 62.027, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                                               DESIGNAR Glimar de Aquino da Silva, 

Matrícula SIAPE 1510234, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM para exercer a 

Função Gratificada de Presidente da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes da Direção do HUSM, Código FG3.039. 

II – DISPENSAR, Maria Nilda Maciel Soares, Secretário Executivo, 

Matrícula SIAPE 381495, da função acima, para a qual foi designada 

pela Portaria N. 58.260 de 11.08.2010. 

III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

N. 62.028, de 11.04.12 – Vice-Reitor 

                                               DISPENSAR Glimar de Aquino da Silva, 

Matrícula SIAPE 1510234, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, da Função 

Gratificada de Presidente Substituto da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes da Direção do HUSM, Código FG3.039, para a 

qual foi designado pela Portaria N. 58.338 de 24.08.2010. 

 

N. 62.029, de 11.04.12 – Proc. N.005212/2012-78 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Auria Beloni de Souza, Matrícula SIAPE 

381210, ocupante do cargo de Telefonista, Nível de Classificação C, 

Nível de Capacitação IV, Padrão de Vencimento 16, do Quadro de 

Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no 
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Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional n. 47, de 

05.07.2005.  
 

N. 62.030, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                               DESIGNAR Ricardo Comerlato, Matrícula SIAPE 
1930171, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, do Quadro 

Único de Pessoal da UFSM para, em substituição, exercer a Função 

Gratificada de Secretário Administrativo da Secretaria de Apoio 

Administrativo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Código 

FG4.027, nos impedimentos legais ou eventuais da titular Liamara 

Fátima Veber. 

II – DISPENSAR, Gesiane Zuse de Oliveira, Assistente em 

Administração, Matrícula SIAPE 1620170, da função acima, para a qual 

foi designada pela Portaria N. 53.380 de 19.08.2008. 

 

N. 62.031, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 3 a 5 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005706/2012-52, à servidora Elenir Fedosse, Matricula SIAPE n. 

1713454, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Fonoaudiologia do Centro de 

Ciências da Saúde, para participar de Banca de Defesa de Mestrado, 

na UNICAMP, em Campinas – SP.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.032, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 1º a 4 de maio de 2012, conforme Processo n. 

23081.005059/2012-89, à servidora Ana Paula Ramos de Souza, 

Matricula SIAPE n. 2093180, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Fonoaudiologia do 

Centro de Ciências da Saúde, para participar do Fórum de 

Coordenadores – Área 21, em Natal – RN.  

II – Afastamento com ônus pela CAPES. 

 

N. 62.033, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 12 a 16 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005946/2012-57, à servidora Cristiane Fração Diefenbach, 

Matricula SIAPE n. 3258494, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do 

10th Lymphoma Interchange Meeting e III Brazilian Lymphoma 

Canference, em São Paulo – SP.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.034, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 10 a 13 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005707/2012-05, ao servidor Marcelo Leite da Veiga, Matricula 

SIAPE n. 1728692, Professor Adjunto, sujeito ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotado no Departamento de Morfologia do Centro de 

Ciências da Saúde, para participar de Banca de Concurso Docente da 

UNIPAMPA, em Uruguaiana – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

N. 62.035, de 12.04.12 – Vice-Reitor 
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                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 13 a 14 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.005942/2012-79, ao servidor Robinson Figueiredo de Camargo, 

Matricula SIAPE n. 1718326, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Processamento de 

Energia Elétrica do Centro de Tecnologia, para participar de 

Comissão Examinadora de Defesa de Mestrado, em Ijuí – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.036, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de março de 2012 a 31 de dezembro de 

2013, conforme Processo n. 23081.004046/2012-92, à servidora Salete 

de Jesus Souza Rizzatti, Matrícula SIAPE n. 1143356, Enfermeiro - 

Área, sujeita ao regime de 40 horas semanais, lotada no Hospital 

Universitário, com a finalidade de realizar Mestrado em Enfermagem, 

com ênfase em Cuidado, Educação e Trabalho em Enfermagem e Saúde, na 

Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria - RS 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Durante o afastamento, a referida servidora deixará de 

perceber a Função Gratificada. 

IV – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.037, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de março a 1º de julho de 2012, 

conforme Processo n. 23081.003508/2012-54, ao servidor Paulo Barrozo 

Cassol, Matrícula SIAPE n. 1359537, Técnico em Enfermagem, sujeito 

ao regime de 40 horas semanais, lotado no Hospital Universitário, 

com a finalidade de realizar Mestrado em Enfermagem, com ênfase em 

Cuidado, Educação e Trabalho em Enfermagem e Saúde, na Universidade 

Federal de Santa Maria, em Santa Maria - RS 

II – Durante o afastamento, a carga horária do referido servidor 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.038, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 14 de março de 2012 a 14 de março de 

2013, conforme Processo n. 23081.005253/2012-64, à servidora Marinez 

Josefina Casarotto de Oliveira, Matrícula SIAPE n. 1105872 e 

2105872, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 e 20 horas semanais, 
lotada no Hospital Universitário, com a finalidade de realizar 

Mestrado em Pediatria e Saúde da Criança, na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 e 10 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.039, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 23 de abril de 2012 a 23 de abril de 

2016, conforme Processo n. 23081.004690/2012-61, à servidora 

Patrícia Braunig, Matrícula SIAPE n. 1628138, Farmacêutico, sujeita 

ao regime de 40 horas semanais, lotada no Departamento de Medicina 
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Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Rurais, com a 

finalidade de realizar Doutorado em Medicina Veterinária, na 

Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.040, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de março de 2012 a 1º de março de 

2014, conforme Processo n. 23081.004229/2012-16, à servidora Odete 

Teresinha Portela, Matrícula SIAPE n. 379526, Assistente em 

Administração, sujeita ao regime de 40 horas semanais, lotada no 

Hospital Universitário, com a finalidade de realizar Doutorado em 

Enfermagem, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 

Alegre – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.041, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 

2014, conforme Processo n. 23081.005377/2012-40, ao servidor Beno 

Joel Poll, Matrícula SIAPE n. 1551804, Assistente em Administração, 

sujeito ao regime de 40 horas semanais, lotado no Departamento de 

Artes Visuais do Centro de Artes e Letras, com a finalidade de 

realizar Estudos de Investigação do Doutorado em Epistemologia e 

História de la Ciência, da Universidad de Tres de Febrero. No 

período acima citado, os estudos se darão em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária do referido servidor 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Durante o afastamento, o referido servidor deixará de perceber 

a Função Gratificada. 

IV – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.042, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                               EXONERAR, a partir de 27 de março de 2012, 
Maria Regina Daniel Roso, Matrícula SIAPE 381009, ocupante do cargo 

de Secretário Executivo, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Cargo 
de Direção de Coordenador Substituto da Coordenadoria de Pós-

Graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Código 

CD4.10, para a qual foi nomeada pela Portaria N. 53.050 de 

17.06.2008, tendo em vista sua nomeação para outro órgão de lotação. 

 

N. 62.043, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                            NOMEAR Marilene Cargnin Morcelli, Matrícula 
SIAPE 49940, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM para, em substituição exercer o 

Cargo de Direção de Coordenador da Coordenadoria de Pós-Graduação da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Código CD4.10, nos 

impedimentos legais ou eventuais do titular Carlos Alberto Ceretta.  

 

N. 62.044, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                           DESIGNAR Denise Frigo, Matrícula SIAPE 

1658453, ocupante do cargo de Arquivista, do Quadro Único de Pessoal 
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da UFSM, para exercer a Função Gratificada de Diretora do Gabinete 

de Projetos do Centro de Artes e Letras, Código FG4.102. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.045, de 12.04.12 – Vice-Reitor 

                                                DECLARAR que Fabrício Varoni de Oliveira, 
Matrícula SIAPE 1873691, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, 

exerceu o Cargo de Direção de Pesquisador Institucional/Gabinete do 

Reitor, Código CD4.46, no dia 12 de março de 2012, tendo em vista o 

afastamento da titular, Ivete Maria Klein Lunkes e do substituto 

legal, Ivan Londero Hoffmann. 

 

N. 62.046, de 12.04.12 – Proc. N.001344/2012-21 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Acesso à Classe de Professor 

Associado da Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado 

conforme a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial 

da União de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

7382908 Vânia Lucia Loro 26/01/2012 

 

N. 62.047, de 12.04.12 – Proc. N.003614/2012-38 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 1, para Professor Associado, Nível 2, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  
SIAPE Nome Vigência 

2114600 Guilherme Sampaio Garbosa 04/03/2012 

 

N. 62.048, de 12.04.12 – Proc. N.018309/2011-60 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Acesso à Classe de Professor 

Associado da Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado 

conforme a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial 

da União de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

2050896 Juçara Terezinha Paranhos 15/12/2011 

 

N. 62.049, de 12.04.12 – Proc. N.005862/2012-13 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Eduardo Lisowski, Matrícula SIAPE 381597, 

ocupante do cargo de Auxiliar de Agropecuária, Nível de 

Classificação B, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 16, do 

Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com 

fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda 

Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  
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N. 62.050, de 13.04.12 – Reitor 

                                               DECLARAR que Gerson Neves, Matrícula SIAPE 
378956, ocupante do cargo de Recepcionista, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, em substituição, exerceu a Função Gratificada de 

Coordenador da Coordenadoria de Oferta, Admissão e Relacionamento do 

DERCA, Código FG3.015, no período de 5 a 25 de março e de 27 de 

março a 10 de abril de 2012, tendo em vista as férias do titular, 

Paulo Estevam Peralta de Andrade. 

 

N. 62.051, de 13.04.12 – Proc. N.003921/2012-19 – Reitor 

              TORNAR SEM EFEITO a nomeação de CHRISTIAN 

RIBAS, habilitado em Concurso Público de Provas e Títulos para 

exercer o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior no 

Departamento de Clínica Médica/CCS, na Classe de Professor Adjunto, 

Nível 1, com Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, através da 

Portaria N. 61.744, publicada no DOU de 08/03/12, com base no 

parágrafo 6º do artigo 13, da Lei 8.112, de 11.12.90. 

 

N. 62.052, de 13.04.12 – Proc. N.003616/2012-27 – Reitor 

                           TORNAR SEM EFEITO a nomeação de KELLY 

CAMPARA MACHADO para o cargo de Assistente de Laboratório, Nível de 

Classificação C, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento I, 

nomeado(a) através da portaria n. 61797, publicada no DOU de  

13/03/2012, tendo em vista o que consta do Artigo 13, Inciso 6º da 

Lei 8112 de 1990. 

II - NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro de Pessoal desta 

Instituição, de acordo com o item I, do artigo 9º, da Lei n. 8.112, 

de 11.12.90, HELLEN LOPES DE PAULA, habilitado(a) em Concurso 

Público, classificado(a) em 6º lugar, para exercer o cargo de 

Assistente de Laboratório, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação I, Padrão de  Vencimento I, em regime de trabalho de 40 
horas semanais, em vaga pertencente ao QRSTA desta Instituição, 

decorrente de Exoneração de Marcelo Carli Burmann, publicada no DOU 
de 08 de março de 2012, código n. 294036. 

 

N. 62.053, de 13.04.12 – Proc. N.003866/2012-67 – Reitor 

                           TORNAR SEM EFEITO a nomeação de JAZIEL 

SOUZA LOBO para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, 

Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão de 

Vencimento I, nomeado(a) através da portaria n. 61.735, publicada no 

DOU de  12/03/2012, tendo em vista o que consta do Artigo 13, Inciso 

6º da Lei 8112 de 1990. 

II - NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro de Pessoal desta 

Instituição, de acordo com o item I, do artigo 9º, da Lei n. 8.112, 

de 11.12.90, FERNANDO BUSANELLO MENEGHETTI, habilitado(a) em 

Concurso Público, classificado(a) em 5º lugar, para exercer o cargo 

de Analista de Tecnologia da Informação, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de  Vencimento I, em regime de 

trabalho de 40 horas semanais, em vaga decorrente de Redistribuição, 

publicada no DOU de 22/11/2011, código n. 900258. 

 

N. 62.054, de 13.04.12 – Proc. N.003866/2012-67 – Reitor 

                           TORNAR SEM EFEITO a nomeação de FRANCISCO 
TIAGO MACHADO DE AVELAR para o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão 
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de Vencimento I, nomeado(a) através da portaria n. 61.728, publicada 

no DOU de  12/03/2012, tendo em vista o que consta do Artigo 13, 

Inciso 6º da Lei 8112 de 1990. 

II - NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro de Pessoal desta 

Instituição, de acordo com o item I, do artigo 9º, da Lei n. 8.112, 

de 11.12.90, LUCIANO AZEVEDO CASSOL, habilitado(a) em Concurso 

Público, classificado(a) em 13º lugar, para exercer o cargo de 

Analista de Tecnologia da Informação, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de  Vencimento I, em regime de 

trabalho de 40 horas semanais, em vaga decorrente de Redistribuição, 

publicada no DOU de 25/02/2011, código n. 900179. 
 

N. 62.055, de 13.04.12 – Proc. N.003866/2012-67 – Reitor 

                           TORNAR SEM EFEITO a nomeação de CESAR 

AUGUSTO GUERRA DE SOUZA para o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão 

de Vencimento I, nomeado(a) através da portaria n. 61.732, publicada 

no DOU de  12/03/2012, tendo em vista o que consta do Artigo 13, 

Inciso 6º da Lei 8112 de 1990. 

II - NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro de Pessoal desta 

Instituição, de acordo com o item I, do artigo 9º, da Lei n. 8.112, 

de 11.12.90, FABIANO BISOGNIN FRANCO, habilitado(a) em Concurso 

Público, classificado(a) em 14º lugar, para exercer o cargo de 

Analista de Tecnologia da Informação, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de  Vencimento I, em regime de 

trabalho de 40 horas semanais, em vaga decorrente de Redistribuição, 

publicada no DOU de 22/11/2011, código n. 900255. 

 

N. 62.056, de 13.04.12 – Proc. N.003866/2012-67 – Reitor 

                           TORNAR SEM EFEITO a nomeação de ALEXANDRO 
KLEIN DOS SANTOS para o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão 

de Vencimento I, nomeado(a) através da portaria n. 61.734, publicada 

no DOU de  12/03/2012, tendo em vista o que consta do Artigo 13, 

Inciso 6º da Lei 8112 de 1990. 

II - NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro de Pessoal desta 

Instituição, de acordo com o item I, do artigo 9º, da Lei n. 8.112, 

de 11.12.90, GUSTAVO DALLASTA DUTRA, habilitado(a) em Concurso 

Público, classificado(a) em 15º lugar, para exercer o cargo de 

Analista de Tecnologia da Informação, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de  Vencimento I, em regime de 

trabalho de 40 horas semanais, em vaga decorrente de Redistribuição, 

publicada no DOU de 22/11/2011, código n. 900257. 

 

N. 62.057, de 13.04.12 – Proc. N.000031/2012-55 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Celso Reimi Pimentel, Matrícula SIAPE 380841, 

ocupante do cargo de Produtor Cultural, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação IV, Padrão de Vencimento 16, do Quadro de 

Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no 

Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional n. 47, de 

05.07.2005.  

 

N. 62.058, de 13.04.12 – Proc. N.005453/2012-17 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Olga Maria Correa Garcia, Matrícula SIAPE 
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7381645, ocupante do cargo de Professor Adjunto, Nível 2, em regime 

de Dedicação Exclusiva, com Mestrado, lotada no Departamento de 

Documentação/CCSH, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de 

Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da 

Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005. 

 

N. 62.059, de 13.04.12 – Proc. N.005769/2012-17 – Vice-Reitor 

                                                CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Rejane Scopel Hoffmann, Matrícula SIAPE 

381337, ocupante do cargo de Professor Adjunto, Nível IV, em regime 

de Dedicação Exclusiva, com Mestrado, lotada no Departamento de 

Engenharia Química/CT, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal 

de Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da 

Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005. 

 

N. 62.060, de 13.04.12 – Proc. N.000091/2012-78 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  
SIAPE Nome Vigência 

379571 Fernando Luiz Ferreira de Quadros 30/12/2011 

 

N. 62.061, de 13.04.12 – Proc. N.001080/2012-13 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a José Raul Pinto Saldanha, Matrícula SIAPE 

381710, ocupante do cargo de Médico-Área, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 16, do Quadro de 

Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no 

Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional n. 47, de 

05.07.2005.  

 

N. 62.062, de 13.04.12 – Proc. N.003584/2012-60 – Vice-reitor 

                                               CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Ronaldo Mota, Matrícula SIAPE 381412, 

ocupante do cargo de Professor Titular, em regime de Dedicação 

Exclusiva, com Pós-Doutorado, lotado no Departamento de Física/CCNE, 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com 

fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda 

Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.063, de 16.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 20 a 26 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005695/2012-

19, publicado no DOU de 13.04.12, à servidora Beatriz Teixeira 

Weber, Matrícula SIAPE n. 379572, Professor Associado, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de História do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar, apresentando 

trabalho, de Curso e Reuniões de Trabalho, na Universidad Nacional 

de Córdoba, em Córdoba – Argentina. 
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II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens), art. 1º, IV e § 

1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, 

do Ministro de Estado da Educação. 

 

N. 62.064, de 16.04.12 – Reitor 

                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 2 a 17 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005348/2012-

88, publicado no DOU de 13.04.12, à servidora Maria Beatriz Moretto, 

Matrícula SIAPE n. 6382568, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas do Centro de Ciências da Saúde, para participar, 

apresentando trabalho, do 15º Congresso Internacional de 

Endocrinologia, em Florença – Itália e 14º Congresso Europeu de 

Endocrinologia, em Lisboa – Portugal. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Diárias e Inscrição), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação. 

 

N. 62.065, de 16.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 14 a 29 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.006400/2012-

13, publicado no DOU de 16.04.12, ao servidor Reimar Carlesso, 

Matrícula SIAPE n. 379305, Professor Titular, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Engenharia Rural do 

Centro de Ciências Rurais, para participar de Atividades do Convênio 

de Cooperação Internacional CAPES – FCT, em Lisboa – Portugal. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.067, de 17.04.12 – Proc. N.018326/2011-05 – Vice-Reitor 

                                                       PRORROGAR, conforme estabelece o Artigo 152 
da Lei n. 8.112/90, por 30 (trinta) dias, o prazo inicialmente 

estipulado para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante 

instituída pela Portaria N. 61.808 de 12.03.2012, para apurar 

denúncias contidas no processo supracitado.  

 

N. 62.068, de 17.04.12 – Vice-reitor 

                            DESIGNAR, em substituição, na Comissão para 
Avaliação de Veículos instituída pela Portaria N. 58.637 de 7 de 

outubro de 2010, os seguintes servidores: 

– Mecânico Mário Carlos Santos Escobar – Matr. SIAPE 382858; 

– Assistente em Administração Mauro Lichtenecker Just – Matr. SIAPE 

1042913. 

II – DISPENSAR o Engenheiro/Área Joelson Almeida Bilhão –Matr. SIAPE 

1643132 e o Telefonista Fernando César Behn da Silva – Matr. SIAPE 

379444, da referida comissão.  

 

N. 62.069, de 17.04.12 – Proc. N.000725/2012-92 – Vice-reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  
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SIAPE Nome Vigência 

379336 Zaida Ines Antoniolli 01/02/2012 

 

N. 62.070, de 17.04.12 – Proc. N.004480/2012-72 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 1, para Professor Associado, Nível 2, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

1346072 Silvia Gonzalez Monteiro 12/03/2012 

 

N. 62.071, de 17.04.12 – Reitor 

                                TORNAR SEM EFEITO, o Afastamento do País, 
do servidor Jose Antonio Costabeber, Matrícula SIAPE n. 1727190, 

publicado no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro de 2012, 

seção 2, página 25, concedido pela Portaria n. 61.605, de 23 de 

fevereiro de 2012, conforme retificação publicada no Diário Oficial 

da União de 17 de abril de 2012. 

 

N. 62.072, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 10 a 15 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006239/2012-88, à servidora Maria da Graça Caminha Vidal, 

Matricula SIAPE n. 1103944, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do 

1º Congresso Ítalo-Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, no 

Rio de Janeiro – RJ.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.073, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 12 a 16 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006238/2012-33, à servidora Raquel Fumagalli de Salles, 

Matricula SIAPE n. 1253820, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do 

10th Lymphoma Interchange Meeting, em São Paulo – SP.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.074, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 24 a 29 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006237/2012-99, ao servidor Alcides André Dezordi Vogel, 

Matricula SIAPE n. 2298946, Médico - Área, sujeito ao regime de 40 

horas semanais, lotado no Hospital Universitário, para participar do 

Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular 2012, em São Paulo 

– SP.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.075, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 15 a 21 de abril de 2012, conforme Processo n. 
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23081.006408/2012-80, à servidora Carmem Dickow Cardoso, Matricula 

SIAPE n. 2211531, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Química do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas, para realizar Visita ao LabTox – Laboratório de 

Toxicologia e Discussão /Treinamento sobre SGQ com base na ISSO 

17025, em Recife – PE.  

II – Afastamento com ônus pela CAPES. 

 

N. 62.076, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 12 a 13 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006328/2012-24, à servidora Ana Paula Ramos de Souza, 

Matricula SIAPE n. 2093180, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Fonoaudiologia do 

Centro de Ciências da Saúde, para participar de Reunião da Comissão 

de Educação do Conselho Federal de Fonoaudiologia, em Brasília – DF.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.077, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 1º de março de 2012 a 31 de julho de 

2013, conforme Processo n. 23081.004550/2012-92, à servidora 

Jacqueline Nunes Rodrigues, Matrícula SIAPE n. 6382296, Farmacêutico 

Bioquímico, sujeita ao regime de 40 horas semanais, lotada no 

Hospital Universitário, com a finalidade de realizar Mestrado em 

Ciência Farmacêutica, na Universidade Federal de Santa Maria, em 

Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 15 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.078, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 5 de março de 2012 a 4 de março de 2016, 

conforme Processo n. 23081.005874/2012-48, à servidora Fernanda 

Kieling Pedrazzi, Matrícula SIAPE n. 4308390, Professor Assistente, 

sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de 

Documentação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, com a 

finalidade de realizar Doutorado em Letras, na Universidade Federal 

de Santa Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.079, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 12 de março a 31 de julho de 2012, 

conforme Processo n. 23081.004424/2012-38, à servidora Ana Valéria 

de Almeida Vaucher, Matrícula SIAPE n. 2362922, Fonoaudiólogo, 

sujeita ao regime de 30 horas semanais, lotada no Hospital 

Universitário, com a finalidade de realizar Doutorado em Distúrbios 

da Comunicação Humana, na Universidade Federal de Santa Maria, em 

Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária da referida servidora 

ficará reduzida em 15 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 
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N. 62.080, de 17.04.12 – Vice-reitor 

                               CONCEDER, Licença de Afastamento Parcial da 
Universidade, no período de 26 de março a 31 de dezembro de 2012, 

conforme Processo n. 23081.004945/2012-95, ao servidor Celito 

Antonio Pillon, Matrícula SIAPE n. 380326, Técnico em Assuntos 

Educacionais, sujeito ao regime de 40 horas semanais, lotado no 

Serviço de Atendimento Fonoaudiológico do Centro de Ciências da 

Saúde, com a finalidade de realizar Estudos de Investigação do 

Doutorado em Epistemologia e História de la Ciência, da Universidad 

de Tres de Febrero. No período acima citado, os estudos se darão em 

Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária do referido servidor 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.081, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                           DESIGNAR o Administrador João Pillar 

Pacheco de Campos, Matrícula SIAPE 381642, como autoridade 

formalmente constituída, prevista no Artigo 40 da Lei n. 12.527, Lei 

de Acesso à Informação Pública, de 18 de novembro de 2011, para 

atender às atribuições do referido artigo.  

 

N. 62.082, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                       DESIGNAR os servidores, abaixo 

relacionados, como membros do Grupo de Trabalho de Implementação 

da Lei N. 12.527, Lei de Acesso à Informação Pública na UFSM: 

 Adm. João Pillar Pacheco de Campos, Matr. SIAPE 381642,como 

Coordenador; 

 Anal. Téc. da Informação Fernando Bordin da Rocha, Matr. SIAPE 

378682; 

 Adm. Charles Jacques Prade, Matr. SIAPE 378854; 

 Prof. 3o Grau Jorge Luiz da Cunha, Matr. SIAPE 1184966; 

 Adm. Juarez de Lima Ventura, Matr. SIAPE 381592; 

 Aux. Adm. Maria Elizabeth Braga, Matr. SIAPE 378625; 

 Arquivista Dione Calil Gomes, Matr. SIAPE 381552; 

 Arquivista Rosilaine Zoch Bello, Matr. SIAPE 379411. 

 

N. 62.083, de 17.04.12 – Vice-Reitor 

                                               DECLARAR que Cláudio Bastos, Matrícula 

SIAPE 1071151, ocupante do cargo de Contador, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM em substituição, exerceu o Cargo de Direção de 

Diretor da Diretoria Administrativa/HUSM, Código CD4.31, no período 

de 6 a 21 de fevereiro de 2012, tendo em vista as férias do titular 

João Batista de Vasconcellos e do substituto legal Wilmar Flores de 

Castro. 

 

N. 62.084, de 18.04.12 – Vice-Reitor 

                                                DECLARAR que Marisa Severo Correa, 

Matrícula SIAPE 378669, ocupante do cargo de Bibliotecário-

Documentalista, do Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, 

exerceu o Cargo de Direção de Diretor da Biblioteca Central, Código 

CD4.17, no período de 4 a 11 de fevereiro de 2012, tendo em vista a 
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Licença Casamento da titular, Maria Inez Figueiredo Figas Machado e 

férias da substituta legal, Lizandra Veleda Arabidian. 

 

N. 62.085, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como membros 

na Comissão para elaboração da proposta do Curso de Mestrado em 

Gerontologia da UFSM: 

– Prof. 3o Grau Carlos Bolli Mota, Matr. SIAPE 6379569, lotado no 

Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – CEFD; 

– Profa. 3o Grau Daniela Lopes dos Santos, Matr. SIAPE 2065704, 

lotada no Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – CEFD; 

– Profa. 3o Grau Elenir Fedosse, Matr. SIAPE 17134534, lotada no 

Departamento de Fonoaudiologia – CCS; 

– Prof. 3o Grau Fernando Copetti, Matr. SIAPE 2213082, lotado no 

Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – CEFD; 

– Profa. 3o Grau Kayla Araújo Ximenes Aguiar Palma, Matr. SIAPE 

1873978, lotada no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação – 

CCS; 

– Prof. 3o Grau Marco Aurélio de Figueiredo Acosta, Matr. SIAPE 

1356635, lotado no Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – 

CEFD; 

– Profa. 3o Grau Marisa Pereira Gonçalves, Matr. SIAPE 379294, lotada 

no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação – CCS; 

– Profa. 3o Grau Melissa Agostini Lampert, Matr. SIAPE 3307948, 

lotada no Departamento de Clínica Médica – CCS; 

– Profa. 3o Grau Sara Teresinha Corazza, Matr. SIAPE 2222689, lotada 

no Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – CEFD; 

– Profa.3o Grau Silvana Corrêa Matheus, Matr. SIAPE 1494733, lotada 

no Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas – CEFD. 

 

N. 62.086, de 19.04.12 – Proc. N.000378/2012-06 – Vice-Reitor 

                                                CONCEDER Acesso à Classe de Professor 

Associado da Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado 

conforme a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial 
da União de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

1111712 Marlise Ladvocat Bartholomei 10/01/2012 

 

N. 62.087, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 23 a 28 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.006217/2012-

18, publicado no DOU de 19.04.12, à servidora Lisandra Manzoni 

Fontoura, Matrícula SIAPE n. 1249905, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Eletrônica 

e Computação do Centro de Tecnologia, para participar, apresentando 

trabalho, da CibSE – Conferência Ibero-Americana de Engenharia 

Software, em Buenos Aires – Argentina. 

II – Afastamento com ônus pela CAPES. 

 

N. 62.088, de 19.04.12 – Proc. N.003615/2012-82 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 
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Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  

SIAPE Nome Vigência 

1204390 Alex Fabiani Claro Flores 19/02/2012 

 

N. 62.089, de 19.04.12 – Proc. N.006363/2012-43 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Miriam Seligman de Menezes, Matrícula SIAPE 

379597, ocupante do cargo de Médico-Área, Nível de Classificação E, 

Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 12, do Quadro de 

Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no 

Artigo 6o, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n. 41, 

de 19.12.2003.  

 

N. 62.090, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                                               TORNAR SEM EFEITO a Portaria N. 62.083, de 
17 de abril de 2012, que designou Cláudio Bastos, Matrícula SIAPE 

1071151, ocupante do cargo de Contador, do Quadro Único de Pessoal 

da UFSM para, em substituição, exercer a Função Gratificada de 

Diretor da Diretoria Administrativa/HUSM, Código CD4.31, no período 

de 6 a 21 de fevereiro de 2012, tendo em vista a duplicidade de 

informações com a Portaria N. 61.691, de 29 de fevereiro de 2012. 

 

N. 62.091, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

              DESIGNAR Gesiane Zuse de Oliveira, 

Matrícula SIAPE 1620170, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a 

Função Gratificada de Chefe do Núcleo de Programas Institucionais da 

Coordenadoria de Pesquisa/PRPGP, Código FG3.007. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.092, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                           NOMEAR Gesiane Zuse de Oliveira, Matrícula 
SIAPE 1620170, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM para, em substituição exercer o 

Cargo de Direção de Coordenador da Coordenadoria de Pesquisa/PRPGP, 

Código CD4.11, nos impedimentos legais ou eventuais do titular 

Manfredo Horner.  

 

N. 62.093, de 19.04.12 – Proc. N.6530/2012-56 – Vice-Reitor 

                           DISPENSAR, a partir de 16 de abril de 2012, 
Márcia Helena dos Santos Bento, Matrícula SIAPE 1617073, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração, do Quadro Único de Pessoal da 

UFSM, da Função Gratificada de Chefe do Núcleo de Programas 

Institucionais da Coordenadoria de Pesquisa/PRPGP, Código FG3.007, 

para a qual foi designada pela Portaria N. 54.774 de 27.04.2009.  

 

N. 62.094, de 19.04.12 – Proc. N.6530/2012-56 – Vice-Reitor 

                           EXONERAR, a partir de 16 de abril de 2012, 
Márcia Helena dos Santos Bento, Matrícula SIAPE 1617073, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração, do Quadro Único de Pessoal da 

UFSM, do Cargo de Direção de Coordenador Substituto da Coordenadoria 
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de Pesquisa/PRPGP, Código CD4.11, para a qual foi nomeada pela 

Portaria N. 56.790 de 20.01.2010.  

 

N. 62.095, de 19.04.12 – Proc. N.6530/2012-56 – Vice-Reitor 

                           DISPENSAR, a partir de 16 de abril de 2012, 
Gesiane Zuse de Oliveira, Matrícula SIAPE 1620170, ocupante do cargo 

de Assistente em Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, 

da Função Gratificada de Chefe Substituto do Núcleo de Programas 

Institucionais da Coordenadoria de Pesquisa/PRPGP, Código FG3.007, 

para a qual foi designada pela Portaria N. 57.083 de 15.03.2010.  

 

N. 62.096, de 19.04.12 – Proc. N.003174/2012-19 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 1, para Professor Associado, Nível 2, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, de 
29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, ao 

docente:  
SIAPE Nome Vigência 

378698 José Vanderlei Prestes de Oliveira 12/02/2012 

 

N. 62.097, de 19.04.12 – Proc. N.003787/2012-56 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  

SIAPE Nome Vigência 

1043018 Fernando Teixeira Nicoloso 12/01/2012 

 

N. 62.098, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                           DESIGNAR o Professor de 3o Grau Ney Luis 

Pippi, Matrícula SIAPE 737822, lotado no Gabinete do Reitor, como 

Coordenador do Convênio Geral de Colaboração firmado entre a 

Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Autônoma de 

Puebla (México). 

 

N. 62.099, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                           DESIGNAR o Professor de 3o Grau Vicente 

Celestino Pires Silveira, Matrícula SIAPE 1261673, lotado no 

Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural/CCR, como 

Coordenador Geral de Colaboração firmado entre a Universidade 

Federal de Santa Maria e a Universidade Politécnica de Tlaxcala 

(México). 

 

N. 62.100, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                           DESIGNAR o Professor de 3o Grau Vicente 

Celestino Pires Silveira, Matrícula SIAPE 1261673, lotado no 

Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural/CCR, como 

Coordenador do Acordo de Cooperação Internacional firmado entre a 
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Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Politécnica de 

Tlaxcala Região Oeste (México). 

 

N. 62.101, de 19.04.12 – Vice-Reitor 

                         EXPEDIR a presente portaria para prorrogar 

o seguinte afastamento, para prestar colaboração à Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul: 

Servidor: Carlos André Aita Schmitz 

Matr. SIAPE 1169069 

Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação  

Origem: Universidade Federal de Santa Maria 

Para: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Função: Colaboração Técnica no Projeto Telessaúde Brasil/MS 

Ônus: Órgão de origem 

Período: De 01/05/2012 a 30/04/2013 

Processo UFRGS: 23078.008876/10-60 

II – Cumpre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul comunicar, 

mensalmente, a UFSM a freqüência do servidor. 

III – Cancelar o Adicional de Insalubridade. 

 

N. 62.102, de 19.04.12 – Proc. N.006385/2012-11 – Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Rosana de Paula Hoehr, Matrícula SIAPE 

381283, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Nível de 

Classificação D, Nível de Capacitação II, Padrão de Vencimento 16, 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com 

fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda 

Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.103, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 7 a 15 de junho de 2012, conforme Processo n. 23081.006350/2012-

74, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Maristela de Oliveira 

Beck, Matrícula SIAPE n. 2207299, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de 40 horas semanais, lotada no Departamento de Clínica 

Médica do Centro de Ciências da Saúde, para participar do 72nd 

Scientific Sessions 2012 – Congresso Americano de Diabetes, em 

Filadélfia – EUA. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.104, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 3 a 11 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006352/2012-

63, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Maristela de Oliveira 

Beck, Matrícula SIAPE n. 2207299, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de 40 horas semanais, lotada no Departamento de Clínica 

Médica do Centro de Ciências da Saúde, para participar do Congresso 

Internacional de Endocrinologia, em Florença – Itália. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.105, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005622/2012-

19, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Milena Carvalho 

Bezerra Freire de Oliveira Cruz, Matrícula SIAPE n. 2560569, 

Professor Assistente, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, 
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lotada no Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, para participar, apresentando trabalho, 

do XI Congresso de ALAIC, em Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.106, de 20.04.12 – Reitor 

                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005625/2012-

52, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Juliana Petermann, 

Matrícula SIAPE n. 3508661, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congresso de ALAIC, em 

Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.107, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005624/2012-

16, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Liliane Dutra Brignol, 

Matrícula SIAPE n. 1922189, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congresso de ALAIC, em 

Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.108, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005628/2012-

96, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Flavi Ferreira Lisboa 

Filho, Matrícula SIAPE n. 4361372, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congresso de ALAIC, em 

Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.109, de 20.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006223/2012-

75, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Cláudio Renato Zapala 

Rabelo, Matrícula SIAPE n. 1925895, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congresso de ALAIC, em 

Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.110, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 13 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006220/2012-

31, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor César Schirmer dos 

Santos, Matrícula SIAPE n. 1579217, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Filosofia 

do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar, 
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apresentando trabalho, do I Congresso da Sociedade Filosófica do 

Uruguai, em Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.111, de 20.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 13 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006219/2012-

15, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Rogerio Fabianne 

Saucedo Corrêa, Matrícula SIAPE n. 2114521, Professor Adjunto, 

sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de 

Filosofia do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar, 

apresentando trabalho, do I Congresso da Sociedade Filosófica do 

Uruguai, em Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.112, de 20.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 13 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006222/2012-

21, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Carlos Augusto 

Sartori, Matrícula SIAPE n. 1724274, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Filosofia 

do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar, 

apresentando trabalho, do I Congresso da Sociedade Filosófica do 

Uruguai, em Montevideo – Uruguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.113, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 16 a 20 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006587/2012-

55, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Ney Izaguirry de 

Freitas Junior, Matrícula SIAPE n. 3350073, Professor Assistente, 

sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado na Direção do 

Colégio Politécnico da UFSM, para realizar Visita à Cooperativa 

Colônias Unidas – Cidade de Obligado, à Fecoprod – Federação das 

Cooperativas de Produção do Paraguai e à Universidad Nacional de 

Assunción, em Obligado e Assunción – Paraguai. 

II – Afastamento com ônus para a UFSM (Diárias), art. 1º, IV e § 1º, 

conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do 

Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.114, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 16 a 20 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006585/2012-

66, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Gilmar Jorge Wakulicz, 

Matrícula SIAPE n. 2286424, Professor Assistente, sujeito ao regime 

de Dedicação Exclusiva, lotado na Direção do Colégio Politécnico da 

UFSM, para realizar Visita à Cooperativa Colônias Unidas – Cidade de 
Obligado, à Fecoprod – Federação das Cooperativas de Produção do 

Paraguai e à Universidad Nacional de Assunción, em Obligado e 

Assunción – Paraguai. 
II – Afastamento com ônus para a UFSM (Diárias), art. 1º, IV e § 1º, 

conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do 

Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.115, de 20.04.12 – Reitor 
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                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 10 a 11 de março de 2012, conforme Processo n. 23081.004220/2012-

05, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Carlos Augusto 

Mallmann, Matrícula SIAPE n. 2045538, Professor Titular, sujeito ao 

regime de 40 horas semanais, lotado no Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Rurais, para participar 

do “El PANA 2012” – Programa Avanzado de Alta Gerencia em 

Alimentación y Nutrición Aviar, em Santa Cruz – Bolívia. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM.  

 

N. 62.116, de 20.04.12 – Reitor 

                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013, conforme Processo n. 

23081.004848/2012-01, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor 

Cesar Ramos Rodrigues, Matrícula SIAPE n. 1223041, Professor 

Associado, sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no 

Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência do Centro de 

Tecnologia, para realizar Pós-Doutorado em Biomedical Engineering, 

na University of New South Wales, em Sydney – Austrália. 

     II – Durante o afastamento, o referido servidor deixará de perceber o 

Adicional de Periculosidade. 

     III – Afastamento com ônus pela CAPES. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.62.116, de 20.04.12 

DECLARAR, que no Afastamento do País, do servidor Cesar Ramos 

Rodrigues, Matrícula SIAPE n.1223041, onde se lê: “no período de 1° 

de julho de 2012 a 30 de junho de 2013”, leia-se: “no período de 

1°de agosto de 2012 a 30 de junho de 2013”, conforme retificação 

publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2012. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.62.116, de 20.04.12 

DECLARAR, que no Afastamento do País, do servidor Cesar Ramos 

Rodrigues, Matrícula SIAPE n.1223041, onde se lê: “no período de 1° 

de julho de 2012 a 30 de junho de 2013”, leia-se: “no período de 

1°de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013”, conforme retificação 

publicada no Diário Oficial da União de 14 de maio de 2012. 

 

N. 62.117, de 20.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 15 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.005834/2012-

04, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Ronaldo Busnello, 

Matrícula SIAPE n. 1861945, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Direito do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas, para participar de 2 Avaliações Externas 

de Acreditação de Cursos de Direito para a Agência Nacional de 

Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado de Derecho en el 

Modelo Nacional de Acreditación, em Assunción – Paraguai. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

N. 62.118, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 15 a 27 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006401/2012-

68, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Stephan Paul, 

Matrícula SIAPE n. 1740005, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Estruturas e 

Construção Civil do Centro de Tecnologia, para participar, 
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apresentando trabalho, de Reunião de de Editores do Dicionário de 

Acústica e Workshop/Reunião referente ao ITA – Toolbox, em Detmold e 

Aachen – Alemanha. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.119, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 20 a 24 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006419/2012-

60, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Átila Augusto Stock da 

Rosa, Matrícula SIAPE n. 1191168, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Geociências 

do Centro de Ciências Naturais e Exatas, para participar, 

apresentando trabalho, das 26ª Jornadas Argentinas de Paleontologia 

de Vertebrados, em Buenos Aires – Argentina. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.120, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 12 a 18 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006404/2012-

00, publicado no DOU de 20.04.12, ao servidor Dirceu Bagio, 

Matrícula SIAPE n. 1467223, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Matemática do Centro 

de Ciências Naturais e Exatas, para participar de Atividades de 

Pesquisa, na Universidad Nacional de Córdoba, em Córdoba – 

Argentina. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Diárias), art. 1º, IV e § 1º, 

conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do 

Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.121, de 20.04.12 – Reitor 

                                AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 5 a 22 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.005892/2012-

20, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Désirée Motta Roth, 

Matrícula SIAPE n. 379094, Professor Associado, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas do Centro de Artes e Letras, para participar, apresentando 

trabalho, do Estágio de Docência na Universidade de Buenos Aires 

dentro do Programa de Mobilidade Docente – AUGM, em Buenos Aires – 

Argentina. 

            II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens), art. 1º, IV e § 
1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, 

do Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.122, de 20.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 20 a 26 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006303/2012-

21, publicado no DOU de 20.04.12, à servidora Maria Medianeira 

Padoin, Matrícula SIAPE n. 1314179, Professor Associado, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de História do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar de Atividades 

de Pesquisa junto à Universidade de Buenos Aires dentro do Programa 

Escala Docente da AUGM, em Buenos Aires – Argentina. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens), art. 1º, IV e § 

1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, 

do Ministro de Estado da Educação.  
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N. 62.124, de 20.04.12 – Reitor 

                                               DECLARAR que Carmen Regina Echeverria 

Borges, Matrícula SIAPE 378678, ocupante do cargo de Assistente 

Social, do Quadro Único de Pessoal da UFSM em substituição, exerceu 

o Cargo de Direção de Coordenador da Coordenadoria de Qualidade de 

Vida do Servidor/PRRH, Código CD4.43, no dia 12 de abril e no 

período de 17 a 19 de abril de 2012, tendo em vista o afastamento do 

titular Carlos Augusto Cunha Filho, para participar de reunião na 

Fundação de Seguridade Social – GEAP –POA/RS e da III Oficina das 

Unidades SIASS, em Florianópolis/SC. 

 

N. 62.125, de 20.04.12 – Reitor 

                                               DESIGNAR Marília Nunes Goulart, Matrícula 

SIAPE 1794181, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos 

Educacionais, do Quadro Único de Pessoal da UFSM para exercer a 

Função Gratificada de Secretário Administrativo do Curso-Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil/CT, Código FG7.154. 

II – DISPENSAR, Daisy Rivas Mendes, Secretário Executivo, Matrícula 

SIAPE 1769202, da função acima, para a qual foi designada pela 

Portaria N. 58.035 de 13.07.2010. 

III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

N. 62.126, de 20.04.12 – Reitor 

                                              DESIGNAR os servidores, abaixo 

relacionados, para comporem Comissão Especial de Avaliação e Baixa 

do Equipamento de Registro Patrimonial n. 68179 – Tomógrafo 

computadorizado, marca Siemens, modelo 3810160, NS 40097504: 

 Téc. em Eletrônica Ivan da silva Fernandes, Matr. SIAPE 381118 – 

Coordenação de Manutenção/HUSM; 

 Pintor Johnny Angelo Cauduro de Oliveira, Matr. SIAPE 1108119 – 

Coordenação de Manutenção/HUSM; 

 Ass. em Administração Roberto Rizzatti, Matr. SIAPE 380282 – 

Coordenação de Manutenção/HUSM; 

 Administrador Wilmar Flores de Castro, Matr. SIAPE 381701 – 

Coordenação de Materiais/HUSM; 

 Médico Paulo Roberto Oliveira de Jesus, Matr. SIAPE 2116486 – 

Serviço de Radiologia/HUSM. 

 

N. 62.127, de 23.04.12 – Proc. N.005364/2012-71 – Reitor 

                                               CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Leocadio José Correia Ribas Lameira, 

Matrícula SIAPE 379538, ocupante do cargo de Professor Associado, 

Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, lotado no 

Departamento de Administração Escolar/CE, do Quadro de Pessoal da 

Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, 

incisos I, II e III, da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.128, de 23.04.12 – Proc. N.006480/2012-15 – Reitor 

                           CONCEDER Pensão Vitalícia a Teresinha Cervo 
de Oliveira, viúva do ex-servidor Dalmacio Alves de Oliveira, 

falecido em 6 de abril de 2012, conforme Certidão de Óbito Matrícula 

n. 098996 01 55 2012 4 00099 272 0050208 23, do Ofício do Registro 

Civil das Pessoas Naturais da 2a Zona, Cidade de Santa Maria, RS, com 

fundamento nos Artigos 216, §1o e 217, inciso I, alínea “a”, da Lei 
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n. 8.112/90, combinado com o Artigo 40, §7o, da Constituição Federal 

de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 

19.12.2003, e com o Artigo 2o da Lei n. 10.887/2004. 

 

N. 62.129, de 23.04.12 – Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 18 a 21 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006663/2012-22, à servidora Roseli Henn, Matricula SIAPE n. 

2116162, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 horas semanais, 

lotada no Hospital Universitário, para participar do III Simpósio 

Internacional de Neonatologia de Porto Alegre, em Porto Alegre – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.130, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 17 a 21 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006659/2012-64, à servidora Luciani Boeck Streck, Matricula 

SIAPE n. 1092889, Enfermeiro - Área, sujeita ao regime de 40 horas 

semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do III 

Simpósio Internacional de Neonatologia de Porto Alegre, em Porto 

Alegre – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.131, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 18 a 21 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006735/2012-31, à servidora Maria Clara da Silva Valadão, 

Matricula SIAPE n. 1187549, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do 

III Simpósio Internacional de Neonatologia de Porto Alegre, em Porto 

Alegre – RS.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.132, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 20 a 25 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006734/2012-97, à servidora Virginia Maria Cóser, Matricula 

SIAPE n. 7381681, Médico - Área, sujeita ao regime de 40 horas 

semanais, lotada no Hospital Universitário, para participar do II 

Encontro Paulista de Citogenética, em Ribeirão preto – SP.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.133, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 23 a 26 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006629/2012-58, à servidora Luciana Davi Traverso, Matricula 

SIAPE n. 1823302, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento Multidisciplinar da UDESSM - UFSM, 

para realizar Avaliação de Curso de Hotelaria pelo INEP, em Goiânia 

– GO.  

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.134, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
dia 13 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.006605/2012-07, 

à servidora Marcia Pasin, Matricula SIAPE n. 1348698, Professor 
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Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, lotada no 

Departamento de Eletrônica e Computação do Centro de Tecnologia, 

para participar do Workshop do RS-SOC, em Pelotas – RS. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.135, de 23.04.12 – Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 26 a 29 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006662/2012-88, ao servidor Francisco Maximiliano Pancich 

Gallarreta, Matricula SIAPE n. 2116013, Médico - Área, sujeito ao 

regime de 40 horas semanais, lotado no Hospital Universitário, para 

participar da I Jornada de Vitalidade e Medicina Fetal do Piauí, em 

Teresina – PI. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.136, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 12 a 15 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006519/2012-96, ao servidor Luis Carlos Moreira Antunes, 

Matricula SIAPE n. 4310479, Médico - Área, sujeito ao regime de 40 

horas semanais, lotado no Hospital Universitário, para participar do 

1st International Cooperative Câncer Symposium, em São Paulo – SP. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.137, de 23.04.12 – Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 18 a 21 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006520/2012-11, ao servidor Luis Carlos Moreira Antunes, 

Matricula SIAPE n. 4310479, Médico - Área, sujeito ao regime de 40 

horas semanais, lotado no Hospital Universitário, para participar do 

8º Congresso Médico Passo Fundo, em Passo Fundo – RS. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.138, de 23.04.12 – Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 25 a 27 de abril de 2012, conforme Processo n. 

23081.006630/2012-82, ao servidor Gilvan Odival Veiga Dockhorn, 

Matricula SIAPE n. 2332262, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento Multidisciplinar da 

UDESSM – UFSM, para participar, apresentando trabalho, do XIV Fórum 

Regional de Educação e XIII Fórum Nacional de Educação, em Getúlio 

Vargas – RS. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.139, de 23.04.12 – Reitor 

                                                        AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 2 a 5 de maio de 2012, conforme Processo n. 

23081.006559/2012-38, ao servidor Ivo Elesbão, Matricula SIAPE n. 

2331305, Professor Adjunto, sujeito ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotado na UDESSM – UFSM, para realizar Avaliação de 

Renovação de Reconhecimento de Curso para o INEP/MEC, em Lajes – SC. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.140, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
dia 18 de abril de 2012, conforme Processo n. 23081.006751/2012-24, 
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ao servidor Henry Mor Pansard, Matricula SIAPE n. 382050, Médico - 

Área, sujeito ao regime de 40 horas semanais, lotado no Hospital 

Universitário, para participar de Reunião da Câmara Técnica de 

Transplante Renal do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – 

RS. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.141, de 23.04.12 – Reitor 

                                                       AUTORIZAR o Afastamento da Universidade, no 
período de 9 de abril de 2012 a 15 de março de 2013, conforme 

Processo n. 23081.006317/2012-44, ao servidor Danilo Ribas Barbiero, 

Matricula SIAPE n. 2620777, Assistente em Administração, sujeito ao 

regime de 40 horas semanais, lotado no Gabinete de Projetos do 

Centro de Educação, para realizar Mestrado em Educação, na 

Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – RS. 

II – Durante o afastamento, a carga horária do referido servidor 

ficará reduzida em 20 horas semanais. 

III – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.142, de 23.04.12 – Proc. N.008395/2006-35 – Reitor 

                         DESIGNAR, o Economista Wilson Jesus Pinto 

Paródia, Matrícula SIAPE 381985, Professor de 3o Grau João Helvio 

Righi Oliveira, Matrícula SIAPE 380972 e o Auxiliar de Nutrição e 

Dietética Leandro Cervo, Matrícula SIAPE 1095040, todos do Quadro 

Único de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo 

Administrativo, com a finalidade de apurar responsabilidades 

contidas no processo supracitado.  

II – A comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

dos trabalhos. 

 

N. 62.143, de 24.04.12 – Proc. N.006530/2012-56 – Reitor 

                                               DECLARAR, de acordo com o inciso VIII, do 
Artigo 33, da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, a existência de uma vaga, 

a partir de 16 de abril de 2012, no cargo de Assistente em 

Administração, no lugar de Márcia Helena dos Santos Bento, Matrícula 

SIAPE 1617073, lotada no Núcleo de Programas Institucionais – PRPGP, 

do Quadro Único desta Instituição.  

 

N. 62.144, de 24.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006308/2012-

53, publicado no DOU de 24.04.12, à servidora Veneza Veloso Mayora 

Ronsini, Matrícula SIAPE n. 379279, Professor Associado, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Ciências da 

Comunicação do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para 

participar, apresentando trabalho, do XI Congreso Latinoamericano de 

Investigadores de la Comunicación, em Montevideo – Uruguai. 

     II – Afastamento com ônus pelo CNPq (Passagens) e com ônus para a 

UFSM (Diárias), art. 1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 

20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do Ministro de Estado da 

Educação.  

 

N. 62.145, de 24.04.12 – Reitor 

              CONCEDER, conforme autorização do Diretor 

do Centro de Ciências da Saúde, Licença Capacitação no período de 09 
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de maio a 09 de agosto de 2012, conforme Processo n. 

23081.006417/2012-71, à servidora Tânia Maria Boer, Matrícula SIAPE 

n. 378832, Técnico de Laboratório Área, sujeita ao regime de 40 

horas semanais, lotada na Farmácia Escola Comercial, com a 

finalidade de elaborar o trabalho de conclusão da tese do Doutorado 

em Ciências Farmacêuticas, na Universidade Federal de Pernambuco, em 

Recife-PE. 

II-A Licença Capacitação refere-se ao período aquisitivo de 

02/02/2004 a 01/02/2009. 

III-Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.146, de 24.04.12 – Proc. N.006670/2012-24 – Reitor 

                           CONCEDER Pensão Vitalícia a Islaine 

Silveira Paines da Silva, viúva do ex-servidor Amauri Rodrigues da 

Silva, falecido em 5 de abril de 2012, conforme Certidão de Óbito 

Matrícula n. 098996 01 55 2012 4 00099 262 0050198 09, do Ofício do 

Registro Civil das Pessoas Naturais da 2a Zona, Cidade de Santa 

Maria, RS, com fundamento nos Artigos 216, §1o e 217, inciso I, 

alínea “a”, da Lei n. 8.112/90, combinado com o Artigo 40, §7o, da 

Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 41, de 19.12.2003, e com o Artigo 2o da Lei n. 

10.887/2004. 

 

N. 62.147, de 26.04.12 – Reitor 

                            NOMEAR Marta Teresa Gasparetto, Matrícula 

SIAPE 381620, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM para, em substituição exercer o 

Cargo de Direção de Coordenador da Coordenadoria de Apoio das 

Organizações Comunitárias/PRAE, Código CD4.06, nos impedimentos 

legais ou eventuais da titular Marian Noal Moro.  

 

N. 62.148, de 26.04.12 – Reitor 

                            DESIGNAR Lídia Maria de Campos Melo, 

Matrícula SIAPE 1834384, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a 

Função Gratificada de Secretário Administrativo do Departamento de 

Microbiologia e Parasitologia/CCS, Código FG7.081. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.149, de 26.04.12 – Proc. N.005111/2012-05 – Reitor 

                                                CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 1, para Professor Associado, Nível 2, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  

 

SIAPE Nome Vigência 

6378674 Valdo Hermes de Lima Barcelos 14/01/2012 

 

N. 62.150, de 26.04.12 – Proc. N.006414/2012-37 – Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Rogério Peixoto Zanon, Matrícula SIAPE 

381166, ocupante do cargo de Operador de Máquina de Lavanderia, 
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Nível de Classificação A, Nível de Capacitação I, Padrão de 

Vencimento 16, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa 
Maria, com fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda 
Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.151, de 26.04.12 – Proc. N.004020/2012-44 – Reitor 

                                               CONCEDER Acesso à Classe de Professor 

Associado da Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado 

conforme a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial 

da União de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  

SIAPE Nome Vigência 

1225866 Renato Santos de Souza 22/03/2012 

 

N. 62.152, de 26.04.12 – Proc. N.018084/2011-41 – Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

382348 Karin Erica Brass 01/01/2011 

 

N. 62.153, de 26.04.12 – Reitor 

                                              DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, 

para comporem Comissão Específica de análise dos pontos levantados 

na Representação/MPF e Despacho/AGU/UFSM, no tocante ao contrato de 

licenciamento dos Sistemas SIM/SIE efetuado nos autos do processo n. 

23081.000259/2009-49, seguindo as orientações do 

Despacho/AGU/PGF/PF/UFSM n. 2058/2012, para fins de elucidação 

técnica da matéria: 

 Contador Joeder Campos Soares, Matr. SIAPE 1567883 – PROPLAN; 

 Administrador Rodrigo Lena Mattana, Matr. SIAPE 2619426 – HUSM; 

 Administrador Paulo Roberto Langwinski, Matr. SIAPE 1753392 – 

PRA. 

II – A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

dos trabalhos. 

III – Tornar sem efeito a Portaria N. 61.529, de 07.02.2012. 

 

 

N. 62.154, de 27.04.12 – Vice-Reitor 

                                                   DESIGNAR os servidores, abaixo 

relacionados, para comporem a Comissão Permanente de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, pelo período de 1 (um) ano a contar de 

22.03.2012: 
– Econ. Ledi Cerdote Pedroso, Matr. SIAPE 2569932 como Presidente;  

– Assist. Adm. Dilce Maria Brondani, Matr. SIAPE 382142   

Presidente Substituto; 
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– Adm. Aida Teresinha Lopes Brites, Matr. SIAPE 1574157 como 

Membro;  

– Cont. Maria Dolores Pohlmann Velasquez, Matr. SIAPE 378602 como 

Suplente. 

 

N. 62.154, de 27.04.12 – Proc. N.004175/2012-81 – Reitor 

                         NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 

de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, IGOR BERNARDI SONZA, habilitado em 

Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o cargo de 

Professor do Grupo Magistério Superior no Departamento 

Multidisciplinar/UDESSM, na Classe de Professor Adjunto, Nível 1, 

com Doutorado, em regime de Dedicação Exclusiva, no código de vaga 

0296354, pertencente ao Banco de Professor Equivalente desta 

Instituição. 

 

N. 62.155, de 27.04.12 – Proc. N.006374/2012-23 - Vice-Reitor 

                           CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Fátima Eliane Riquel Copatti, Matrícula SIAPE 

379025, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, Nível de 

Classificação C, Nível de Capacitação II, Padrão de Vencimento 15, 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, com 

fundamento no Artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda 

Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  

 

N. 62.156, de 27.04.12 – Proc. N.017445/2012-32 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, à 

docente:  

SIAPE Nome Vigência 

379561 Mara Elisa Fortes Braibante 01/05/2010 

 

N. 62.157,de 27.04.12 – Vice-Reitor 

             DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, 

para comporem o Grupo de Trabalho visando à criação de subsídios ao 

Reitor para decisão sobre o horário diferenciado no HUSM, conforme 

Decreto n. 4.836 de 09/09/2003: 

– Adm. Amauri Almeida, Matr. SIAPE 381915 como Presidente; 

– Adm. José Adroaldo Parcianello, Matr. SIAPE 379275; 

– Adm. Gentil Tonin, Matr. SIAPE 1181919; 

– Prof 3o Grau Arnaldo Teixeira Rodrigues, Matr. SIAPE 2101020; 

– Assist. Adm. João Batista de Vasconcellos, Matr. SIAPE 382743; 

– Enfa./Área Soeli Teresinha Guerra, Matr. SIAPE 1093119; 

– Assist. Adm. Liane Terezinha Braga Rissi, Matr. SIAPE 381432; 

– Assist. Soc. Nildete Terezinha de Oliveira, Matr. SIAPE 1108363; 

– Assist. Adm. Iara Ribeiro dos Santos, Matr. SIAPE 1511186; 

– Enfa./Área Maria Elaine de Oliveira Bolzan, Matr. SIAPE 381944; 

– Méd. Área Jean Pierre Paraboni Ilha, Matr. SIAPE 2258548; 
– Farm. Bioq. Elehú Moura de Oliveira, Matr. SIAPE 381718. 
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N. 62.158, de 30.04.12 – Reitor 

                           EXONERAR, a pedido, Clóvis Silva Lima, 

Matrícula SIAPE 6377874, ocupante do cargo Direção Sem Vínculo do 

Cargo de Assessor de Gabinete do Reitor, Código CD4.60, para o qual 

foi nomeado pela Portaria N. 60.346 de 27.07.2011. 

 

N. 62.159, de 30.04.12 – Reitor 

                                                NOMEAR José Francisco Silva Dias, Matrícula 
SIAPE 381053, ocupante do cargo de Professor 3o Grau, do Quadro Único 

de Pessoal da UFSM para exercer o Cargo de Direção de Assessor de 

Gabinete do Reitor, Código CD4.60. 

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.160, de 30.04.12 – Reitor 

                           DISPENSAR, a pedido, a partir de 24 de 

abril de 2012, Luis Fernando Cezimbra Schmidt, Matrícula SIAPE 

381617, ocupante do cargo de Técnico em Farmácia, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, da Função Gratificada de Secretário Administrativo 

da Farmácia Escola Comercial do Centro de Ciências da Saúde, Código 

FG7.070, para a qual foi designado pela Portaria N. 59.605 de 

22.03.2011.  

 

N. 62.161, de 30.04.12 – Reitor 

                           DESIGNAR Lília Lopes Ferreira, Matrícula 

SIAPE 382764, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função Gratificada 

de Secretário Administrativo da Farmácia Escola Comercial do Centro 

de Ciências da Saúde, Código FG7.070. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.163, de 30.04.12 – Reitor 

                           DESIGNAR Evandro Fonseca da Silva, 

Matrícula SIAPE 1447979, ocupante do cargo de Técnico em Artes 

Gráficas, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função 

Gratificada de Chefe da Seção de Oficinas e Manutenção da Imprensa 

Universitária, Código FG5.008. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

N. 62.164, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 9 a 14 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006375/2012-

78, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora Débora Teixeira de 

Mello, Matrícula SIAPE n. 1210845, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de 

Administração Escolar do Centro de Educação, para participar, 

apresentando trabalho, do 5º Encuentro Internacional de Educación 

Infantil La Identidad Pedagógica de la Educación Infantil (0 a 6 

anos): pilares y proyecciones, em Buenos Aires – Argentina. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Inscrição), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.165, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 10 a 14 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006830/2012-

35, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora Sueli Salva, Matrícula 
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SIAPE n. 1696989, Professor Adjunto, sujeita ao regime de Dedicação 

Exclusiva, lotada no Departamento de Metodologia do Ensino do Centro 

de Educação, para participar, apresentando trabalho, do 5º Encuentro 

Internacional de Educación Infantil La Identidad Pedagógica de la 

Educación Infantil (0 a 6 anos): pilares y proyecciones, em Buenos 

Aires – Argentina. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Inscrição), art. 

1º, IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de 

janeiro de 2012, do Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.166, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 15 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006738/2012-

75, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora Luciane Neves Canha, 

Matrícula SIAPE n. 2087884, Professor Adjunto, sujeita ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Eletromecânica e 

Sistemas de Potência do Centro de Tecnologia, para participar, 

apresentando trabalho, da 9th International Conference on The 

European Energy Market, em Florença – Itália. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM.  

 

N. 62.167, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 22 a 29 de julho de 2012, conforme Processo n. 23081.006518/2012-

41, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora Maria Angélica 

Oliveira, Matrícula SIAPE n. 2512345, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Biologia do 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, para realizar Visita Técnica 

ao Departamento de Meio Ambiente e Agrobiotecnologias do Centro de 
Pesquisas Gabriel Lippmann, em Belvaux – Luxemburgo. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM.  

 

N. 62.168, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 27 de maio a 25 de junho de 2012, conforme Processo n. 

23081.006608/2012-32, publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor 

Marcelo de Andrade Pereira, Matrícula SIAPE n. 1611777, Professor 

Adjunto, sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no 

Departamento de Fundamentos da Educação do Centro de Educação, para 

participar, apresentando trabalho, de Conferência sobre a Arte e a 

Pedagogia de Robert Wilson, na Universidade de Coimbra, em Coimbra – 

Portugal e realizar Trabalho de Campo, em Londres – Inglaterra. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM.  

 

N. 62.169, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 1º a 6 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006319/2012-

33, publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor Gelson Lauro 

Dal’Forno, Matrícula SIAPE n. 382332, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Engenharia 

Rural do Centro de Ciências Rurais, para participar, apresentando 

trabalho, do XI Congreso Nacional y VIII Latinoamericano de 

Agrimensura, em Córdoba – Argentina. 
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     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens e Diárias), art. 1º, 

IV e § 1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 

2012, do Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.170, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 8 a 12 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006576/2012-

75, publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor Gonzalo Prudkin, 

Matrícula SIAPE n. 1852150, Professor Adjunto, sujeito ao regime de 

Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Ciências da 

Comunicação – CESNORS de Frederico Westphalen, para participar, 

apresentando trabalho, do XI Congresso Latinoamericano de 

Investigadores de la Comunicación, em Montevideo – Uruguai. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Diárias), art. 1º, IV e § 1º, 

conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, do 

Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.171, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 2 a 7 de maio de 2012, conforme Processo n. 23081.006932/2012-51, 

publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor Sylvio Henrique Bidel 

Dornelles, Matrícula SIAPE n. 3005268, Professor Adjunto, sujeito ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de Biologia do 

Centro de Ciências Naturais e Exatas, para participar da Conexão 

2020 – Encontro de Pesquisadores da América do Sul e EUA, em Mendoza 

– Argentina. 

 II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM.  

 

N. 62.172, de 30.04.12 – Reitor 

                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 26 de maio a 3 de junho de 2012, conforme Processo n. 

23081.006660/2012-99, publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor 

Diorge Alceno Konrad, Matrícula SIAPE n. 2092383, Professor Adjunto, 

sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, lotado no Departamento de 

História do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para participar, 

apresentando trabalho, do Programa de Mobilidade “Escala Docente” da 

AUGM, em Mar Del Plata – Argentina. 

     II – Afastamento com ônus para a UFSM (Passagens), art. 1º, IV e § 

1º, conforme autorização n. 20120110.638, de 10 de janeiro de 2012, 

do Ministro de Estado da Educação.  

 

N. 62.173, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013, conforme Processo n. 

23081.004998/2012-14, publicado no DOU de 30.04.12, ao servidor 

Marcus Vinicius Fontana Copetti, Matrícula SIAPE n. 379147, 

Professor Associado, sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva, 

lotado no Departamento de Matemática do Centro de Ciências Naturais 

e Exatas, para realizar Pós-Doutorado no Observatório de Paris-

Meudon, em Paris – França. 

II – Afastamento com ônus pela CAPES.  

 

N. 62.174, de 30.04.12 – Reitor 

                              AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013, conforme Processo n. 
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23081.004999/2012-51, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora 

Maria Inês Martins Copetti, Matrícula SIAPE n. 6379291, Professor 

Titular, sujeita ao regime de Dedicação Exclusiva, lotada no 

Departamento de Matemática do Centro de Ciências Naturais e Exatas, 

para realizar Pós-Doutorado na Université Pierre et Marie Curie, em 

Paris – França. 

II – Afastamento com ônus pela CAPES.  

 

N. 62.175, de 30.04.12 – Reitor 

                               AUTORIZAR o Afastamento do País, no período 
de 13 a 22 de julho de 2012, conforme Processo n. 23081.004182/2012-

82, publicado no DOU de 30.04.12, à servidora Luciane Wilke Freitas 

Garbosa, Matrícula SIAPE n. 2222277, Professor Adjunto, sujeita ao 

regime de Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Metodologia 

do Ensino do Centro de Educação, para participar, apresentando 

trabalho, da 30th ISME World Conference on Music Education, em 

Thessaloniki – Grécia. 

II – Afastamento com ônus limitado para a UFSM. 

 

N. 62.176, de 30.04.12 – Proc. N.005988/2012-98 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Progressão Horizontal na Classe de 
Professor Associado, Nível 2, para Professor Associado, Nível 3, da 

Carreira de Magistério Superior, de acordo com o Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado conforme 

a Lei n. 11.344, de 08/09/2006, publicada no Diário Oficial da 

União, de 11/09/2006 e a Portaria N. 7, do Ministério da Educação, 

de 29/06/2006, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2006, 

ao docente:  

SIAPE Nome Vigência 

7382514 Amarildo Luiz Trevisan 22/03/2012 

 

N. 62.177, de 30.04.12 – Proc. N.006840/2012-71 – Reitor 

                         NOMEAR, em caráter efetivo, para o Quadro 

de Pessoal desta Instituição, de acordo com o item I, do Artigo 9o, 

da Lei n. 8.112, de 11.12.90, AUGUSTO MACIEL DA SILVA, habilitado em 

Concurso Público de Provas e Títulos, para exercer o cargo de 

Professor do Grupo Magistério Superior no Departamento de 

Estatística/CCNE na Classe de Professor Assistente, Nível 1, com 

Mestrado, em regime de Dedicação Exclusiva, no código de vaga 

0295464, pertencente ao Banco de Professor Equivalente desta 

Instituição. 

 

N. 62.178, de 30.04.12 – Proc. N.006813/2012-06 – Vice-Reitor 

                                               CONCEDER Aposentadoria Voluntária, com 

proventos integrais, a Nereu Francisco Mezzomo, Matrícula SIAPE 

7381253, ocupante do cargo de Professor Adjunto, Nível 1V, em regime 

de trabalho de 40 horas semanais, com Doutorado, lotado no 

Departamento de Clínica Médica/CCS, do Quadro de Pessoal da 

Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no Artigo 3o, 

incisos I, II e III, da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.2005.  
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II - ATOS E DESPACHOS DOS DIRETORES DE CENTRO E PRÓ-REITORES 

 

1 - PORTARIAS 

 
 O PROFESSOR PEDRO BRUM SANTOS, DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E 

LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas 

atribuições legais e da competência delegada pelo Magnífico Reitor 

desta Universidade, através da Portaria n. 58.704/2010, tendo em 
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vista o que consta no Memorando n. 020/2012 de 20.04.2012 – Curso de 

Letras – Bacharelado, resolve: 

 

PORTARIA N. 039/2012-CAL, DE 23 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, a docente TATIANA KELLER, Matrícula SIAPE 1801959, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, lotada no Departamento de Letras 

Vernáculas, para responder pela função de Coordenadora do Curso de 

Letras – Bacharelado, Código FG-1.177, no período de 02 (dois) anos. 

II – REVOGAR a Portaria n. 008/2012-CAL/UFSM, de 19.01.2012. 

III – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

 

PORTARIA N. 040/2012-CAL, DE 23 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, a docente ANDREA DO ROCCIO SOUTO, Matrícula SIAPE 1523082, 

do Quadro Único de Pessoal da UFSM, lotada no Departamento de Letras 

Vernáculas, para responder pela função de Coordenadora Substituta do 

Curso de Letras – Bacharelado, no período de 02 (dois) anos. 

II – REVOGAR a Portaria n. 060/2011-CAL/UFSM, de 23.05.2011. 

  Pedro B. Santos, Diretor. 

 

 O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS, nomeado 

pela Portaria n. 58.821, de 25 de outubro de 2010-UFSM, no uso de 

suas atribuições legais, em virtude da delegação de competência 

atribuída pela Portaria n. 55.927, de 29 de setembro de 2009-UFSM, e 

tendo em vista o que consta do Memorando n. 033/2012-PPGMAT, 

resolve: 

PORTARIA N. 027/2012-CCNE, DE 09 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR MÁRCIO VIOLANTE FERREIRA, Matrícula SIAPE 1715831, ocupante 

do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da 

UFSM, para exercer a Função de Coordenador Substituto do Programa de 

Pós-Graduação em Matemática. 

II – DISPENSAR Cláudia Candida Pansonato, Matrícula SIAPE 1108074, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, da função acima, para a 

qual foi designada pela Portaria n. 127, de 01 de novembro de 2011. 

III – Esta Portaria tem validade até 17-05-2012. 

 Paulo Roberto Magnago, Vice-Diretor. 

 

 O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS, Thomé Lovato, Professor 

Associado, nomeado pela Portaria n. 56.729/2010, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo n. 

23081.016075/2011-16, resolve: 

PORTARIA N. 031/2012-CCR, DE 9 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR os docentes abaixo para comporem a Comissão de Sindicância 

com a finalidade de averiguar e apurar os fatos contidos no processo 

acima: 

Prof. José Fernando Schlosser, SIAPE 6379356, Presidente; 

Prof. Dari Celestino Alves Filho, SIAPE 2195764; 

Prof. Paulo Ricardo I. da Costa, SIAPE 1199847. 

II – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão 

dos trabalhos. 

 

PORTARIA N. 032/2012-CCR, DE 9 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR os membros abaixo para comporem a Comissão de Sindicância 

com a finalidade de averiguar e apurar os fatos contidos no processo 

acima (Processo n. 000565/2012-81): 

Prof. Ervandil Correa Costa, SIAEP 380127, Presidente; 
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Profª Maristela Lovato, SIAPE 381577; 

T.A.Educ. Claudia Angelita A. Silveira, SIAPE 2538937. 

II – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a realização 

dos trabalhos. 

 

PORTARIA N. 037/2012-CCR, DE 19 DE ABRIL DE 2012. 

RECONDUZIR ELIO JOSÉ SANTINI, Professor Associado, Matrícula SIAPE 

380726, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função 

Gratificada de Chefe do Departamento de Ciências Florestais, Código 

FG-1.032, com mandato de 02 (dois) anos, a contar do dia 19 de abril 

de 2012. 

II – TORNAR SEM EFEITO, a partir desta data, a Portaria n. 023, de 

27 de março de 2012 que o designou “Pró-Tempore” para a referida 

função. 

 Thomé Lovato, Diretor. 

 

 O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, nomeado pela Portaria 

n. 57.358-UFSM, de 19 de abril de 2010, no uso de suas atribuições 

legais, e tendo em vista o que consta no Memorando n. 017/2012-Curso 

de Terapia Ocupacional, resolve: 

PORTARIA N. 027/2012-CCS, DE 02 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR a Professora MIRIAM CABRERA CORVELO DELBONI, Matrícula 

SIAPE 1137183, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a 

Função Gratificada de Coordenador Pró-Tempore do Curso de Terapia 

Ocupacional, Código FG-1.200. 

II – DISPENSAR, a pedido, o Professor JADIR CAMARGO LEMOS, Matrícula 

SIAPE 379675, ocupante do cargo de Professor Adjunto IV, do Quadro 

Único de Pessoal da UFSM, da Função Gratificada de Coordenador do 

Curso de Terapia Ocupacional, Código FG-1.200, para a qual foi 

designado pela Portaria pela Portaria n. 042/2011-CCS, a partir 

desta data. 

 

PORTARIA N. 030/2012-CCS, DE 09 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE, o Professor CARLOS FERNANDO DE MELLO, 

Matrícula SIAPE 382406, ocupante do cargo de Professor Associado II, 

do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para exercer a Função de 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Código FG-

1.070. 

 

PORTARIA N. 032/2012-CCS, DE 16 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, o Professor CARLOS FERNANDO DE MELLO, Matrícula SIAPE 

382406, ocupante do cargo de Professor Associado II, do Quadro Único 

de Pessoal da UFSM, para exercer a função de Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em Farmacologia, Código FG-1.070, para mandato de 

dois anos. 

II – DISPENSAR, o Professor CARLOS FERNANDO DE MELLO, Matrícula 

SIAPE 382406, do cargo de Coordenador Pró-Tempore do Programa de 

Pós-Graduação em Farmacologia, para o qual foi designado pela 

Portaria n. 030/2012-CCS, de 09 de abril de 2012. 

 

PORTARIA N. 033/2012-CCS, DE 16 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, a Professora ROSELEI FACHINETTO, Matrícula SIAPE 2586150, 

ocupante do cargo de Professor Adjunto II, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, para exercer a função de Coordenador Substituto do 

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, com mandato de dois anos. 

 Paulo Afonso Burmann, Diretor. 
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 O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, nomeado pela Portaria n. 

56.968, de 18.02.2010, no uso de suas atribuições legais, em virtude 

da delegação de competência atribuída pela Portaria n. 55.927, de 29 

de setembro de 2009-UFSM, e tendo em vista o que consta no Memorando 

n. 21/2012, de 04 de abril de 2012, da Coordenação do Curso de 

Ciências Sociais, resolve: 

PORTARIA N. 026/2012-CCSH, DE 04 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE MARI CLEISE SANDALOWSKI, SIAPE 2547477, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, para exercer a Função Gratificada de Coordenadora 

do Curso de Ciências Sociais, Código FG-1.103. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

 

PORTARIA N. 027/2012-CCSH,DE 04 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE FABRÍCIO MONTEIRO NEVES, SIAPE 1642428, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, para exercer a Função Gratificada de Coordenador 

Substituto do Curso de Ciências Sociais, Código FG-1.103, 

acompanhando o mandato do titular. 

II – DECLARAR que a função de Coordenador Substituto não contempla 

retribuição financeira, a não ser nos casos previstos pela 

legislação. 

 

PORTARIA N. 031/2012-CCSH, DE 09 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR JUREMA GORSKI BRITES, SIAPE 1172852, ocupante do cargo de 

Professora de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para 

exercer a Função Gratificada de Chefe do Departamento de Ciências 

Sociais, Código FG-1.098, para um mandato de dois anos, a partir da 

publicação no Diário Oficial da União. 

II – DISPENSAR a Professora FÁTIMA CRISTINA VIEIRA PERURENA, SIAPE 

382092, do cargo de Chefe Pró-Tempore do Departamento de Ciências 

Sociais, para a qual foi designada pela Portaria n. 125, de 26 de 

setembro de 2011. 

 

PORTARIA N. 035/2012-CCSH, DE 13 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE, ANA CRISTINA GARCIA DIAS, SIAPE 1533348, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal ad UFSM, para exercer a Função Gratificada de Coordenadora 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Código FG-1.219. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

 

PORTARIA N. 036/2012-CCSH, DE 13 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE, DORIAN MÔNICA ARPINI, SIAPE 2064749, ocupante 

do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da 

UFSM, para exercer a Função de Coordenadora Substituta do Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia, Código FG-1.219, acompanhando o 

mandato do titular. 

II – DECLARAR que a função de Coordenador Substituto não contempla 

retribuição financeira, a não ser nos casos previstos pela 

legislação. 

 

PORTARIA N. 037/2012-CCSH, DE 17 DE ABRIL DE 2012. 
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DISPENSAR a Professora MARÍLIA DE ARAÚJO BARCELLOS, SIAPE 1873940, 

ocupante do cargo de Professora de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, da Função de Coordenadora Substituta do Curso de 

Comunicação Social – Produção Editorial (Código FG-1.204), para a 

qual foi designada pela Portaria n. 140, de 06 de outubro de 2011, a 

partir de 02 de abril de 2012. 

 

PORTARIA N. 038/2012-CCSH, DE 24 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, o docente REGINALDO TEIXEIRA PEREZ, Matrícula SIAPE 

379539, ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único 

de Pessoal da UFSM, para exercer a Função de Chefe Substituto do 

Departamento de Ciências Sociais, Código FG-1.098, acompanhando o 

mandato do titular. 

II – DECLARAR que a função de Chefe Substituto não contempla 

retribuição financeira, a não ser nos casos previstos na legislação. 

 

PORTARIA N. 039/2012-CCSH, DE 26 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR CERES KARAM BRUM, SIAPE 1514374, ocupante do cargo de 

Professora de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para 

exercer a Função Gratificada de Coordenadora do Curso de 

Licenciatura em Sociologia, Código FG-1.203, para um mandato de dois 

anos, a partir da publicação no Diário Oficial da União. 

II – DISPENSAR, o Professor JOSÉ CARLOS MARTINES BELIEIRO JÚNIOR, 

SIAPE 1737462, do cargo de Coordenador do Curso de Licenciatura em 

Sociologia, para o qual foi designado pela Portaria n. 179, de 19 de 

dezembro de 2011. 

 

PORTARIA N. 040/2012-CCSH, DE 26 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, MARIA CLARA MOCELLIN, Matrícula SIAPE 1867039, ocupante do 

cargo de Professora de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, 

para exercer a Função de Coordenadora Substituta do Curso de 

Licenciatura em Sociologia, Código FG-1.203, acompanhando o mandato 

do titular. 

II – DISPENSAR, Rosana Soares Campos, Matrícula SIAPE 1775395, da 

Função de Coordenadora Substituta do Curso de Licenciatura em 

Sociologia, para a qual foi designada pela Portaria n. 180, de 19 de 

dezembro de 2011. 

III – DECLARAR que a função de Coordenadora Substituta não contempla 

retribuição financeira, a não ser nos casos previstos pela 

legislação. 

 

PORTARIA N. 041/2012-CCSH, DE 26 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR DEJALMA CREMONESE, SIAPE 2076886, ocupante do cargo de 

Professor de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para 

exercer a Função Gratificada de Coordenador do Curso de Ciências 

Sociais, Código FG-1.103, para um mandato de dois anos, a partir da 

publicação no Diário Oficial da União. 

II – DISPENSAR a Professora MARI CLEISE SANDALOWSKI, SIAPE 2547477, 

da Função de Coordenadora do Curso de Ciências Sociais, para a qual 

foi designada pela Portaria n. 26, de 04 de abril de 2012. 

 

PORTARIA N. 042/2012-CCSH, DE 26 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR, ROSANA SOARES CAMPOS, Matrícula SIAPE 1775395, ocupante do 

cargo de Professora de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, 

para exercer a Função de Coordenadora Substituta do Curso de 



48 

 

Ciências Sociais, Código FG-1.103, acompanhando o mandato do 

titular. 

II – DISPENSAR, Fabrício Monteiro Neves, Matrícula SIAPE 1642428, da 

Função de Coordenador Substituto do Curso de Ciências Sociais, para 

o qual foi designado pela Portaria n. 027, de 04 de abril de 2012. 

III – DECLARAR que a função de Coordenador Substituto não contempla 

retribuição financeira, a não ser nos casos previstos pela 

legislação. 

 Rogério Ferrer Koff, Diretor. 

 

 A Professora Drª Helenise Sangoi Antunes, Diretora, nomeada 

pela Portaria n. 55.980, no uso de suas atribuições legais, em 

virtude da Delegação de Competência atribuída pela Portaria n. 

55.927, de 29 de setembro de 2009-UFSM, e tendo em vista o que 

consta do Memorando n. 68/2011, resolve: 

PORTARIA N. 034/2012-CE, DE 05 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR LORENA INÊS PETERINI MARQUEZAN, Matrícula SIAPE 382877, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, para reconduzir a Função Gratificada de Chefe do 

Departamento de Fundamentos da Educação, Código FG-1.074. 

II – A vigência desta portaria é de dois anos, a contar de 09 de 

abril de 2012. 

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA N. 035/2012-CE, DE 05 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR HUGO ANTONIO FONTANA, Matrícula SIAPE 2276821, ocupante do 

cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, 

para reconduzir a Função de Chefe Substituto do Departamento de 

Fundamentos da Educação. 

II – A vigência desta Portaria é de dois anos, a contar de 09 de 

abril de 2012. 

 Helenise Sangoi Antunes, Diretora. 

 

 O VICE-DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA, nomeado pela Portaria n. 60.042, de 23 de maio de 

2011, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em virtude 

da Delegação de Competência atribuída pela Portaria n. 55.927, de 29 

de setembro de 2009-UFSM, resolve: 

PORTARIA N. 005/20120-CT, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012. 

DESIGNAR PRÓ-TEMPORE LUCIANO SCHUCH, Matrícula SIAPE 1718131, 

ocupante do cargo de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, para exercer a Função de Chefe do Departamento de 

Processamento de Energia Elétrica, Código FG-1.150, a partir de 29 

de novembro de 2011. 

 

PORTARIA N. 017/2012-CT, DE 14 DE MARÇO DE 2012. 

DESIGNAR LUCIANO SCHUCH, Matrícula SIAPE 1718131, ocupante do cargo 

de Professor de 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, para 

exercer a Função de Chefe do Departamento de Processamento de 

Energia Elétrica, Código FG-1.150, para um mandato de período de 

dois anos. 

II – DISPENSAR o referido professor ocupante do cargo de Professor 

do 3º Grau, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, da função Pró-

Tempore para a qual foi designado pela Portaria n. 005/2012, de 08 

de fevereiro de 2012. 

 Eduardo Rizzatti, Diretor. 



49 

 

 Gédson Mário Borges Dal Forno, Vice-Diretor. 

 

 O DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS/UFSM, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com a Portaria 

n. 61.429, de 20/01/2012, emitida pelo Vice-Reitor da UFSM, e de 

acordo com o Memorando n. 001/2012 do Colegiado do Curso de Ciências 

Econômicas, resolve: 

 

PORTARIA N. 513/2012-CESNORS, DE 05 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR a servidora DANIELA DIAS KUHN, Matrícula SIAPE 1867060, 

ocupante do cargo de Terceiro Grau, do Quadro Único de Pessoal da 

UFSM, para exercer a Função Gratificada de Coordenadora Pró-Tempore 

do Curso de Ciências Econômicas do CESNORS, Campus de Palmeira das 

Missões, Código FG-1.210. 

II – DISPENSAR a servidora LUCIANE DITTGEN MIRITZ, Matrícula SIAPE 

1573340, ocupante do cargo de Professor de Terceiro Grau, da função 

acima, para a qual foi designado(a) pela Portaria n. 408, de 

15/07/2011. 

III – DISPENSAR a servidora Daniela Dias Kuhn, Matrícula SIAPE 

1867060, ocupante do cargo de Professor de Terceiro Grau, da função 

de Coordenadora Substituta do Curso de Ciências Econômicas, para a 

qual foi designada pela Portaria n. 412, de 21/06/2011. 

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA N. 514/2012-CESNORS, DE 28 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR o Professor NILTON CÉSAR MANTOVANI, SIAPE 2199733, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, vinculado ao regime de trabalho com 

Dedicação Exclusiva, para exercer a função de Coordenador Substituto 

do Curso de Engenharia Florestal do Centro de Educação Superior 

Norte-RS, nos impedimentos legais da titular, Magda Lea B. Zanon. 

 

PORTARIA N. 519/2012-CESNORS, DE 24 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR o Professor LUIZ FERNANDO RABELLO BORGES, SIAPE 1574228, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, vinculado ao regime de trabalho com 

Dedicação Exclusiva, para exercer a função de Chefe Substituto do 

Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de Educação 

Superior Norte-RS, em virtude da Chefe, Helaine Abreu Rosa 

encontrar-se em Licença por Motivo de Saúde e o Chefe Substituto 

Elias José Mengarda vai se afastar para realizar exames médicos no 

período de 26 e 27 de abril de 2012. 

 

PORTARIA N. 520/2012-CESNORS, DE 24 DE ABRIL DE 2012. 

DESIGNAR o Professor LUIZ FERNANDO RABELLO BORGES, SIAPE 1574228, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, vinculado ao regime de trabalho com 

Dedicação Exclusiva, para exercer a função de Chefe Substituto do 

Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de Educação 

Superior Norte-RS, em virtude da Chefe, Helaine Abreu Rosa 

encontrar-se em Licença por Motivo de Saúde e o Chefe Substituto 

Elias José Mengarda vai se afastar para realizar exames médicos no 

período de 02 a 04 de maio de 2012. 

 Genésio Mário da Rosa, Diretor. 
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III - ATOS E DESPACHOS DA PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

1 – PORTARIAS 

 
N. 20.709, de 02.04.12 – PRRH 

                           DECLARAR que o órgão de exercício do 

servidor Dalton Varela Tubino, Matrícula SIAPE 379099, Matrícula 

UFSM 3571, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Código 

701200, Classe D – II, Padrão 15, do Quadro Único de Pessoal da 
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UFSM, passa a ser a Seção de Organização de Material – BC, a partir 

de 23/03/2012. 

II – Permanece inalterado o órgão de lotação de origem. 

 

N. 20.710, de 02.04.12 – Proc. N.005090/2012-10 – PRRH 

                                               CONCEDER Licença-Prêmio por Assiduidade, de 
três meses, de acordo com o Artigo 87, da Lei n. 8.112/90, referente 

ao qüinqüênio líquido compreendido entre 1o de janeiro de 1981 a 31 

de dezembro de 1985, ao servidor Ignácio Afonso Bernardi, Matrícula 

SIAPE 380002, ocupante do cargo de Professor Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico, lotado na Direção do Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen, a ser gozada em período único, 90 dias a partir de 25 de 

abril de 2012 a 23 de julho de 2012. 

II – O servidor deixa de perceber o Adicional de Insalubridade 

durante o período de gozo da referida licença. 

 

N. 20.711, de 02.04.12 – Proc. N.005373/2012-61 – PRRH 

                                                      DECLARAR que foi concedido HORÁRIO ESPECIAL 
DE TRABALHO, de acordo com o que consta da Resolução n. 016/92, do 

Magnífico Reitor desta Universidade, à servidora Ana Claudete 

Nascimento da Silva, Matrícula SIAPE 1543256, ocupante do cargo de 

Instrumentador Cirúrgico, em regime de 40 horas semanais de trabalho 

junto ao Serviço do Centro Cirúrgico – HUSM, a ser cumprido no 

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO/2012 do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário de Maringá – 

CESUMAR, com início em 26 de março de 2012.  

 

N. 20.712, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Curso de Odontologia, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 022-23/2012, de 30 de março de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001714. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379006 ENIO ROBERTO PICHINI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 
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servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.713, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com lotação no Colégio Técnico Industrial – Direção 

CTISM, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de Ciências da 

Saúde – Curso de Odontologia, consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 021-23/2012, de 30 de março de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001714. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

382368 MARCELO FOGAÇA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 



53 

 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.714, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Curso de Odontologia, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 023-23/2012, de 30 de março de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001714. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379585 IVAN PESENTE FOCKING Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.715, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências Rurais – Departamento de Tecnologia e Ciência dos 

Alimentos, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial 

n. 020-29/2012, de 30 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais 

SIAPENET nº 2009001724. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2210406 ANA PAULA DE SOUZA REZER Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 
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10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.716, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 059-25A/2012, de 02 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2487779 CAROLINA LISBOA MEZZOMO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 
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excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.717, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 066-25A/2012, de 02 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1922146 VALDETE ALVES VALENTINS DOS 

SANTOS FILHA 

Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 



56 

 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.718, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 055-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2146155 BEATRIZ SILVANA DA SILVEIRA 

PORTO 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.719, de 02.04.12 – PRRH 
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                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 054-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

4258548 JEAN PIERRE PARABONI ILHA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.720, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 053-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379276 LARRY MARCOS CASSOL ARGENTA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 
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20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.721, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 052-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379564 LERIS SALETE BONFANTI HAEFFNER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 
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10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.722, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 051-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

382078 PAULO ROBERTO LORENTZ AITA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 
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cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.723, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 050-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

4116162 ROSELI HENN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.724, de 02.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com 

desempenho de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 049-

25A/2012, de 29 de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379196 TÂNIA DENISE RESENER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.724, de 02.04.12 

RETIFICAR o local de lotação do (a) servidor (a) e n° de Laudo 

Técnico Pericial constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

          I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação 

anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de Ciências 

da Saúde – Departamento de Pediatria e Puericultura, com desempenho 

de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 049-25A/2012, de 29 

de março de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001689. 
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Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379196 TÂNIA DENISE RESENER Máximo 20% 

 

Leia-se: 

          I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação 

anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de Ciências 

da Saúde – Curso PG-E em Residência Médica e Departamento de 

Pediatria e Puericultura, junto ao Hospital Universitário de Santa 

Maria, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 

049-25A/2012 - Retificado, de 12 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379196 TÂNIA DENISE RESENER Máximo 20% 

 

N. 20.725, de 03.04.12 – Proc. N.005345/2012-44 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) SYLVIA REGINA DO CARMO HARDT, 

matrícula SIAPE 379348, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 

Nível de Classificação C, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 29 de março de 2012, por ter realizado 

o curso de Word (104.11.25.02), na modalidade a distância, com carga 

horária total de 120 horas, promovido pelo(a) Instituto Universal 

Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em agosto de 2010. 

 

N. 20.726, de 03.04.12 – Proc. N.005383/2012-05 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) NORMA VON ENDE, matrícula SIAPE 

1182570, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível de 

Classificação C, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 30 de março de 2012, por ter realizado 

o curso de Básico sobre Primeiros Socorros (103.06.04.00), na 

modalidade a distância, com carga horária total de 100 horas, 

promovido pelo(a) Instituto Atual de Educação - Rio de Janeiro/RJ, 

concluído em 14 de março de 2012. 

 
 

N. 20.727, de 03.04.12 – Proc. N.005323/2012-84 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) ANDERSON BOFF, matrícula SIAPE 

1448556, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, Nível de 

Classificação C, Nível de Capacitação I, para o Nível de Capacitação 

II, a partir de 29 de março de 2012, por ter realizado o curso de 

Trabalho Administrativo (102.01.06.09), na modalidade presencial, 

com carga horária total de 66 horas, promovido pelo(a) CIAPER - PRRH 

- UFSM - Santa Maria/RS, concluído em 18 de junho de 2008. 

 

N. 20.728, de 03.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Farmácia Escola Comercial, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 015-25/2012, de 03 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379192 MARTA PALMA ALVES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 
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20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.729, de 03.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Farmácia Escola Comercial, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 016-25/2012, de 03 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

382352 VALQUIRIA DE JESUS GIRARDON 

BOLZAN 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 
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remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.730, de 03.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Farmácia Escola Comercial, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 017-25/2012, de 03 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1029213 DARLENE FERRER GUIMARAES 

HOLLERBACH 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 
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feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.731, de 03.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ensino Superior Norte do Estado – CESNORS/Palmeira das Missões – 

Departamento de Ciências da Saúde, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 004-47/2012, de 03 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2010003596. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1889008 LIAMARA DENISE UBESSI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.732, de 03.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 
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relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 018-

25/2012, de 03 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001692. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1916399 RAFAELA CASTRO DORNELLES Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.733, de 04.04.12 – Proc. N.005847/2012-75 - PRRH 

                           CONCEDER Progressão por Mérito Profissional 
aos servidores técnico-administrativos relacionados em folhas 

anexadas, de acordo com o que dispõe o Parágrafo 2º, do Artigo 10, 

da Lei n. 11.091, de 12/01/2005 e o Artigo 10-A e respectivo 

Parágrafo Único da Lei n. 11.784, de 22/09/2008. 

SIAPE NOME SERVIDOR DESCRIÇÃO CARGO 

DATA 

INICIO 

DESCRIÇÃO NOVO 

PLANO 

2355248 ALBIANE MATHIAS FIGUEIREDO VARGAS Enfermeiro-Area 03/03/2012 E - Padrão 6 

1421185 ALEXSANDRA MICHELINE REAL SAUL Enfermeiro-Area 19/03/2012 E - Padrão 6 

1429578 ANA MARIA FAGUNDES ARJONA Técnico em Enfermagem 29/03/2012 D - Padrão 6 

1683386 ANA PAULA DA COSTA MAYER Contador 01/03/2012 E - Padrão 3 

1423939 ANELISE LEVAY MURARI 

Técnico de Laboratório 

Área 01/03/2012 D - Padrão 6 

1423767 CARINA DEBORA APARECIDA BERGER Técnico em Enfermagem 05/03/2012 D - Padrão 6 
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1423763 CARLA PAIM PERES Técnico em Enfermagem 01/03/2012 D - Padrão 6 

381866 CERGUI RONEI PRADO LIMA 

Auxiliar em 

Administração 01/03/2012 C - Padrão 16 

1422486 DAIANA TERRA RIBEIRO ILHA Enfermeiro-Area 18/03/2012 E - Padrão 6 

382202 ELENIR ANGELA CALEGARI MARCHESAN Auxiliar de Enfermagem 16/03/2012 C - Padrão 12 

989096 ELLEN NEVES TAPADA 

Assistente em 

Administração 29/03/2012 D - Padrão 11 

1429563 ERENETI MEYER Técnico em Radiologia 18/03/2012 D - Padrão 6 

379222 ERIKA EVARISTA FURTADO LORENCI Auxiliar de Enfermagem 25/03/2012 C - Padrão 15 

1421969 FABIANA BALCONI MORO Técnico em Enfermagem 12/03/2012 D - Padrão 6 

988462 GERSON RAZEIRA MARCHI 

Assistente em 

Administração 11/03/2012 D - Padrão 11 

378953 GILBERTO ORENGO CORREA Recepcionista 30/03/2012 C - Padrão 15 

382197 HEIDI MARI GONCALVES PINHEIRO Cozinheiro 26/03/2012 C - Padrão 12 

987032 HELENICE MEDIANEIRA SANTINI 

Assistente em 

Administração 01/03/2012 D - Padrão 11 

1422430 JEFERSON DE MOURA FERRAZ Técnico em Enfermagem 06/03/2012 D - Padrão 6 

379275 JOSE ADROALDO PARCIANELLO Administrador 05/03/2012 E - Padrão 15 

1423765 JUCIMARA DA SILVA BERNARDES Técnico em Enfermagem 07/03/2012 D - Padrão 6 

1092237 LEANDRO VOIGT Pedreiro 14/03/2012 B - Padrão 11 

1150344 LILIA RUT BOLZAN BACHINSKI Auxiliar de Enfermagem 25/03/2012 C - Padrão 10 

378880 LOECI RITA CORADINI BERGAMO Auxiliar de Laboratório 09/03/2012 B - Padrão 14 

989402 LUIS AUGUSTO DE FREITAS BUENO 

Operador de Máquinas 

Agrícolas 08/03/2012 C - Padrão 11 

995618 LUIZ OTAVIO LOUREIRO ROCHA Odontólogo - 40 h 26/03/2012 E - Padrão 11 

1429505 MARCELA ZART AREND Técnico em Farmácia 30/03/2012 D - Padrão 6 

1423754 MARCIA ANDREIA VENTURINI Técnico em Enfermagem 14/03/2012 D - Padrão 6 

1423750 MARCIA APARECIDA PENNA Enfermeiro-Area 20/03/2012 E - Padrão 6 

1423761 MARCIO ALEXANDER DE OLIVEIRA SANTANA Técnico em Enfermagem 28/03/2012 D - Padrão 9 

2363434 MARINEZ DINIZ DA SILVA CERON Enfermeiro-Area 09/03/2012 E - Padrão 7 

379020 NELSON DE CASTRO Marceneiro 26/03/2012 B - Padrão 14 

379271 PEDRO GILBERTO PINHEIRO KAUFMANN 

Operador de Máquinas 

Agrícolas 01/03/2012 C - Padrão 16 

1805326 

PRISCILA DE OLIVEIRA BOLZAN 

BONADIMAN Enfermeiro-Area 21/01/2012 E - Padrão 2 

382183 REGINA BERNADETE ROSA IUNG Cozinheiro 01/03/2012 C - Padrão 12 

381882 

REGINA TEREZINHA VASCONCELOS 

OLIVEIRA Telefonista 25/03/2012 C - Padrão 16 

382084 RITA DENISE NIEDERAUER WEISS 

Técnico de Laboratório 

Área 06/03/2012 D - Padrão 11 

379426 ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA BUENO 

Técnico de Laboratório 

Área 02/03/2012 D - Padrão 15 

1142318 SANDRA HELENA COMASSETTO BARROS Enfermeiro-Area 03/03/2012 E - Padrão 10 

989057 SERGIO JUAREZ TASCHETO CARLOSSO 

Auxiliar de 

Agropecuária 05/03/2012 B - Padrão 11 

1429532 SIMONE FRANCISCATTO PANNO Fisioterapeuta 23/03/2012 E - Padrão 6 

382190 SONIA REGINA BASSACO 

Assistente em 

Administração 01/03/2012 D - Padrão 12 

379280 VERA PEREIRA PAGLIARIN 

Assistente de 

Laboratório 01/03/2012 C - Padrão 15 

382188 VOLNEI AMADOR DA SILVA Motorista 09/03/2012 C - Padrão 12 

 

N. 20.734, de 03.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Maria Lenir de Christo 
Rodrigues, Matrícula SIAPE 381726, Matrícula UFSM 9478, ocupante do 

cargo de Copeiro, Classe B – IV, Padrão 16, do Quadro Único de 

Pessoal da UFSM, do Serviço de Nutrição e Dietética/HUSM para o 

Serviço de Hemoterapia/HUSM, a partir de 1o de março de 2012. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS/PRRH. 

 

N. 20.735, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 
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relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 056-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381140 ANA MARIA TONIOLO DA SILVA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.736, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 057-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2093180 ANA PAULA RAMOS DE SOUZA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  
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a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.736, de 04.04.12 

RETIFICAR o local de desempenho de atividades do (a) servidor (a) e 

n° de Laudo Técnico Pericial constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

          I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação 

anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de Ciências 

da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 057-25A/2012, de 03 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2093180 ANA PAULA RAMOS DE SOUZA Médio 10% 

 

Leia-se: 

         I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação 

anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de Ciências 

da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia/Curso de PG-M Distúrbios 

de Comunicação Humana, consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 057-25A/2012 – Retificado, de 12 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2093180 ANA PAULA RAMOS DE SOUZA Médio 10% 

 

N. 20.737, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 
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insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 058-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1466445 CARLA APARECIDA CIELO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.738, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 060-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379241 CLÁUDIO CECHELLA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 
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c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.739, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 061-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1713454 ELENIR FEDOSSE Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 
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servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.740, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 063-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379501 HELENA BOLLI MOTA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.741, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 064-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

7379210 MARISTELA JULIO COSTA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.742, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 065-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

336935 THEMIS MARIA KESSLER Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 
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III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.743, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 062-25A/2012, de 03 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1925761 ELIARA PINTO VIEIRA BIAGGIO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 
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benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como   

o desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.744, de 04.04.12 – Proc. N.005324/2012-29 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ANDERSON BOFF, 

matrícula SIAPE 1448556, ocupante do cargo de Assistente de 

Laboratório, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, a 

partir de 29 de março de 2012, referente ao curso de Graduação em 

Farmácia Bioquímica (105.05.06.054), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  UFSM - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.745, de 04.04.12 – Proc. N.005401/2012-41 - PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ROSANE SORIA 

RODRIGUES, matrícula SIAPE 1001704, ocupante do cargo de 

Recepcionista, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Especialização 

em Gestão Pública (105.11.07.001), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  UFSM - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.746, de 04.04.12 – Proc. N.005365/2012-15 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) MAIARA DE 

ARRUDA NASCIMENTO, matrícula SIAPE 1751804, ocupante do cargo de 

Arquivista, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a 

partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Especialização 

em Gestão em Arquivos (105.11.07.001), realizado na modalidade a 

distância, promovido pelo(a)  Universidade Federal de Santa Maria - 

Santa Maria/RS. 

 

N. 20.747, de 04.04.12 – Proc. N.005246/2012-62 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) LUCIANO 

ANCHIETA BENITEZ, matrícula SIAPE 1754582, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação I, a partir de redistribuição, DOU de 13/02/2012, 

referente ao curso de Especialização em Filosofia Clínica 

(105.11.07.007), realizado na modalidade Presencial, promovido 

pelo(a)  Instituto Packter - Curitiba/PR. 
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N. 20.748, de 04.04.12 – Proc. N.004500/2012-13 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) RICARDO 

COMERLATO, matrícula SIAPE 1930171, ocupante do cargo de Auxiliar em 

Administração, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, a 

partir de 13 de março de 2012, referente ao curso de Ensino Médio 

Técnico em Processamento de Dados (105.01.04.000), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Escola Técnica Estadual 

“25 de Julho” - Ijuí/RS. 

 

N. 20.749, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com Lotação na Direção do Hospital Universitário de 

Santa Maria – HUSM e exercício de atividades no Hospital 

Universitário de Santa Maria – Serviço de Enfermagem Centro de 

Tratamento Intensivo Adultos, consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 053-22/2012, de 04 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2583982 ROGERIO POZZATTI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.750, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Pesquisa e Extensão, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 001-

17/2012, de 04 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001730. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379384 JOAO LEOMAR USTRA LEAL Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.751, de 04.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Pesquisa e Extensão, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 002-

17/2012, de 04 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001730. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

989402 LUIS AUGUSTO DE FREITAS BUENO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 
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básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.752, de 04.04.12 – PRRH 

                           REMOVER o servidor Rui Tiago de Moraes 

Alves, Matrícula SIAPE 1444404, Matrícula UFSM 12838, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração, Código 701200, Classe D – IV, 

Padrão 7, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, da Direção do Centro 

de Ciências Sociais e Humanas para o Curso-Programa PG em Psicologia 

da Saúde – CCSH, a partir de 2 de abril de 2012. 

 

N. 20.753, de 04.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Elaine Patrícia Farias 
de Mattos, Matrícula SIAPE 1859659, Matrícula UFSM 15511, ocupante 

do cargo de Assistente em Administração, Código 701200, Classe D – 

I, Padrão 1, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Curso-Programa 

em Psicologia da Saúde – CCSH para a Secretaria do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, a partir de 2 de abril de 2012. 

 

N. 20.754, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Hospital 

Universitário de Santa Maria – Diretoria Administrativa, com 

desempenho de atividades no Serviço de Nefrologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 001-22A/2012, de 05 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 
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Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095617 DELCI DIAS KRAUZE Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.756, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Pesquisa e Extensão, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 003-

17/2012, de 05 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

382021 JOSE TOMAZ PIRES SOARES 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 
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d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.757, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Direção do Colégio Politécnico da UFSM, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 004-

17/2012, de 05 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

393220 CICERO URBANETTO NOGUEIRA 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 
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desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.758, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Administração, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 005-17/2012, de 05 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001730. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379304 ANTENOR PORTELLA DA SILVA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.759, de 05.03.12 – PRRH  

                         I-CANCELAR a concessão do adicional de 

insalubridade, a partir desta data, ao servidor constante da relação 

em anexo, uma vez que não mais se encontra em exercício de 

atividades insalubres ou sob risco, conforme Parecer Técnico 022-

2012 de 05 de abril de 2012 do NSTSO/CQVS/PRRH. 

Matr. 

SIAPE 

Nome do Servidor 

381458 TERESINHA DE FATIMA FRATON 

988453 VALMIR VIERA 

382776 MAURO CIELO RECH 

1228246 MARLENE TEREZINHA LOVATTO 

6379040 VALMIR AITA 

1163542 HERCULES NOGUEIRA FILHO 

56034 CANROBERT KUMPFER WERLANG 

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.759, de 05.03.12 

RETIFICAR a data constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: PORTARIA N.20.759, de 05 de março de 2012. 

Leia-se: PORTARIA N.20.759, de 05 de abril de 2012. 

 

N. 20.760, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Direção do Colégio Politécnico da UFSM, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 006-

17/2012, de 05 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

28 HELENA MARIA CAMILO DE MORAES NOGUEIRA 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 
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VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.761, de 05.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com Lotação na Direção do Hospital Universitário de 

Santa Maria – HUSM e exercício de atividades no Hospital 

Universitário de Santa Maria – Laboratório de Análises Clínicas, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 054-

22/2012, de 05 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1929681 PAULO GUILHERME SCHIMITES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.762, de 05.04.12 – Proc. N.003754/2012-14 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) DEISE NARA 

MORETTI DA ROSA, matrícula SIAPE 1103772, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Enfermagem, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação IV, a partir de 29 de fevereiro de 2012, referente ao 

curso de Superior de Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), 

realizado na modalidade semi-presencial, promovido pelo(a)  

Faculdade de Tecnologia Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.763, de 05.04.12 – Proc. N.002441/2012-31 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) DELI OLIVEIRA 

NARDON, matrícula SIAPE 381428, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação III, a 

partir de 07 de fevereiro de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade semi-presencial, promovido pelo(a)  Faculdade de 

Tecnologia Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.764, de 05.04.12 – Proc. N.005842/2012-42 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ELISIANE 

MEDIANEIRA MAYER POSSANI, matrícula SIAPE 1359532, ocupante do cargo 

de Técnico em Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação I, a partir de 04 de abril de 2012, referente ao curso 

de Especialização em Saúde Coletiva com ênfase em Programa de Saúde 

da Família (PSF) (105.06.07.053), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - FACISA - Xaxim/SC. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.765, de 05.04.12 – Proc. N.005867/2012-46 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) CARLOS 

ALEXANDER QUADROS MACHADO, matrícula SIAPE 1622551, ocupante do 

cargo de Assistente em Administração, Nível de Classificação D, 

Nível de Capacitação II, a partir de 04 de abril de 2012, referente 

ao curso de Graduação em Direito (105.01.06.019), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

Franciscano - UNIFRA - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.766, de 05.04.12 – Proc. N.003636/2012-06 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) IVANIR 

RUBENICH SCHIMITES, matrícula SIAPE 2101190, ocupante do cargo de 

Técnico de Laboratório Área, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação IV, a partir de 28 de fevereiro de 2012, referente ao 

curso de Superior de Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), 

realizado na modalidade a distância, promovido pelo(a)  Faculdade de 

Tecnologia Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.767, de 05.04.12 – Proc. N.004692/2012-50 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) PAULO 
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GUILHERME SCHIMITES, matrícula SIAPE 1929681, ocupante do cargo de 

Assistente de Laboratório, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação I, a partir de 19 de março de 2012, referente ao curso 

de Graduação em Química Industrial (105.06.06.059), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade Federal de 

Santa Maria - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.768, de 05.04.12 – Proc. N.004642/2012-72 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) PAULA KIELING 

RIES, matrícula SIAPE 2441480, ocupante do cargo de Médico-Área, 

Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a partir de 19 de 

março de 2012, referente ao curso de Especialização em Pediatria 

(105.06.07.056), realizado na modalidade presencial, promovido 

pelo(a)  Universidade Federal de Santa Maria - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.769, de 05.04.12 – Proc. N.003945/2012-78 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ROGERIO 

POZZATTI, matrícula SIAPE 2583982, ocupante do cargo de Enfermeiro-

Area, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a partir de 

02 de março de 2012, referente ao curso de Especialização em Gestão 
de Organização Pública em Saúde (105.06.07.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Universidade Federal de 

Santa Maria - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.770, de 05.04.12 – Proc. N.004946/2012-30 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) JORGE RODRIGO 

MASSING, matrícula SIAPE 1929854, ocupante do cargo de Engenheiro-

Area, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a partir de 

21 de março de 2012, referente ao curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica (105.02.08.035), realizado na modalidade presencial, 

promovido pelo(a)  Universidade Federal de Santa Maria - Santa 

Maria/RS. 

 

N. 20.771, de 05.04.12 – Proc. N.004948/2012-29 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) TAMIRES 

ZAVAREZE DA VEIGA, matrícula SIAPE 1772583, ocupante do cargo de 

Auxiliar em Administração, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação I, a partir de 21 de março de 2012, referente ao curso 

de Graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura (105.11.06.051), 

realizado na modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade 

Federal de Santa Maria - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.772, de 05.04.12 – Proc. N.005709/2012-96 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) LUCIANA FERNANDES HOPPE, matrícula 

SIAPE 1797112, ocupante do cargo de Engenheiro-Area, Nível de 

Classificação E, Nível de Capacitação I, para o Nível de Capacitação 

II, a partir de 03 de abril de 2012, por ter realizado o curso de 

Excel Básico (104.11.25.03), na modalidade a distância, com carga 

horária total de 120 horas, promovido pelo(a) Instituto Universal 

Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em janeiro de 2012. 
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N. 20.773, de 05.04.12 – Proc. N.005704/2012-63 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) MAGDA ROSANE SOARES, matrícula SIAPE 

1364107, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Nível de 

Classificação D, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 03 de abril de 2012, por ter realizado 

o curso de Excel Básico (104.11.25.03), na modalidade a distância, 

com carga horária total de 120 horas, promovido pelo(a) Instituto 

Universal Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em março de 2012. 

 

N. 20.774, de 05.04.12 – Proc. N.005705/2012-16 – PRRH 

                                                        CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) ELIZABETH GARCIA OZORES, matrícula 

SIAPE 1574154, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório Área, 

Nível de Classificação D, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 07 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Desenvolvimento de Habilidades na Perspectiva do 

Acolhimento e da Humanização no HUSM - Módulos I a VI 

(101.01.06.08), na modalidade presencial, com carga horária total de 
160 horas, promovido pelo(a) CIAPER/PRRH/UFSM - Santa Maria/RS, 

concluído em 19 de maio de 2010. 

 

N. 20.775, de 05.04.12 – Proc. N.003983/2012-21 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 8%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ELISABETH 

SILVEIRA GONÇALVES, matrícula SIAPE 1929738, ocupante do cargo de 

Auxiliar em Administração, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação I, a partir de 07 de março de 2012, referente ao curso 

de Ensino Médio em Ensino Médio Completo (105.01.02.000), realizado 

na modalidade presencial, promovido pelo(a)  Colégio Bahiense  -  

Rio de Janeiro - RJ. 

 

N. 20.776, de 05.04.12 – Proc. N.005640/2012-09 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 5%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) LIDIA MARIA DE 

CAMPOS MELO, matrícula SIAPE 1834384, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação I, a partir de redistribuição da UNIPAMPA - DOU de 

22/02/2012, referente ao curso de Graduação em Farmácia 

(105.01.06.054), realizado na modalidade presencial, promovido 

pelo(a)  Universidade Federal de Santa Maria - Santa Maria / RS. 

 

N. 20.777, de 09.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências Rurais – Departamento de Zootecnia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 021-29/2012, de 09 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001724. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1811299 MARCOS MARTINEZ DO VALE Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  
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a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.778, de 09.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Pesquisa e Extensão, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 007-

17/2012, de 09 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001729. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1109234 DINIZ FRONZA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 
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de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.779, de 09.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Direção do Colégio Politécnico da UFSM, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 008-

17/2012, de 09 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

380758 IONE TEREZINHA DENARDIN 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 
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da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.779, de 09.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET e a atividade 

considerada constante na Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Direção do Colégio Politécnico da UFSM, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 008-17/2012, de 09 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

380758 IONE TEREZINHA DENARDIN 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Direção do Colégio Politécnico da UFSM, consideradas periculosas, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 008-17/2012, de 09 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

380758 IONE TEREZINHA DENARDIN 10% 

 

N. 20.780, de 09.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Direção do Colégio Politécnico da UFSM, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 009-

17/2012, de 09 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

379202 JORGE EUGENIO DA SILVA FILIPETTO 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 
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cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.780, de 09.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET e a atividade 

considerada constante na Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Direção do Colégio Politécnico da UFSM, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 009-17/2012, de 09 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

379202 JORGE EUGENIO DA SILVA FILIPETTO 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Direção do Colégio Politécnico da UFSM, consideradas periculosas, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 009-17/2012, de 09 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

379202 JORGE EUGENIO DA SILVA FILIPETTO 10% 

 

N. 20.781, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Coordenação do Ensino Médio, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 011-17/2012, de 10 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

2121516 TEREZINHA CLEONI TRONCO DALMOLIN 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 
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benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.781, de 11.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET e a atividade 

considerada constante na Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Coordenação do Ensino Médio, consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 011-17/2012, de 10 de abril de 2012 e Laudo 

Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

2121516 TEREZINHA CLEONI TRONCO DALMOLIN 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Coordenação do Ensino Médio, consideradas periculosas, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 011-17/2012, de 10 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

2121516 TEREZINHA CLEONI TRONCO DALMOLIN 10% 

 

N. 20.782, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Coordenação do Curso Técnico em Agroindústria, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 010-

17/2012, de 10 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

6382868 VOLMIR ANTONIO POLLI 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 
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c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.782, de 11.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET e a atividade 

considerada constante na Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Coordenação do Curso Técnico em Agroindústria, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 010-17/2012, de 10 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

6382868 VOLMIR ANTONIO POLLI 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Coordenação do Curso Técnico em Agroindústria, consideradas 

periculosas, conforme Laudo Técnico Pericial n. 010-17/2012, de 10 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

6382868 VOLMIR ANTONIO POLLI 10% 

 

N. 20.783, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Departamento de Pesquisa e Extensão, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 012-

17/2012, de 10 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

n°2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 
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379019 NORBERTO MEDEIROS HECHT 10% 

 II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.783, de 11.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET e a atividade 

considerada constante na Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Departamento de Pesquisa e Extensão, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 012-17/2012, de 10 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET n°2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

379019 NORBERTO MEDEIROS HECHT 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, para 

exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio Politécnico da UFSM – 

Departamento de Pesquisa e Extensão, consideradas periculosas, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 012-17/2012, de 10 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET n°2012000950. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

379019 NORBERTO MEDEIROS HECHT 10% 
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N. 20.784, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Centro de Tratamento da Criança e do Adolescente com Câncer 

- CTCRIAC, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 055-22/2012, de 10 de abril de 2012 e Laudo 

Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1929785 SUELEN GULART PORTALETTE Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.785, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fonoaudiologia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 019-25/2012, de 10 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001691. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2713850 RENATA MANCOPES ROCHA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 
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III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.786, de 11.04.12 – PRRH 

                         CANCELAR a concessão do adicional de 

insalubridade, a partir desta data, ao servidor constante da relação 

em anexo, uma vez que não mais se encontra em exercício de 

atividades insalubres ou sob risco, conforme Parecer Técnico 023-

2012 de 10 de abril de 2012 do NSTSO/CQVS/PRRH. 

Matr. 

SIAPE 

Nome do Servidor 

2118388 CLAUDIO RENATO SCHLESSNER KELLING 

II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

N. 20.787, de 11.04.12 – PRRH 

                         CANCELAR a concessão do adicional de 

insalubridade, a partir desta data, ao servidor constante da relação 

em anexo, uma vez que não mais se encontra em exercício de 

atividades insalubres ou sob risco, conforme Parecer Técnico 024-

2012 de 10 de abril de 2012 do NSTSO/CQVS/PRRH. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor 

381150 LUIZ FERNANDO SANGOI 

II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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N. 20.788, de 11.04.12 – Proc. N.004659/2012-20 – PRRH 

                                               DECLARAR que foi concedido HORÁRIO ESPECIAL 
DE TRABALHO, de acordo com o que consta da Resolução n. 016/92, do 

Magnífico Reitor desta Universidade, à servidora Marizete Rossatto 

Pozzobon, Matrícula SIAPE 379342, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, em regime de 40 horas semanais de trabalho junto ao 

Departamento de Defesa Fitossanitária – CCR, a ser cumprido no 

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO/2012 do Curso Técnico em Agroindústria do 

Colégio Politécnico da UFSM, com início em 14 de março de 2012. 

 

N. 20.789, de 11.04.12 – Proc. N.013716/2011-81 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) PAULO CESAR 

FERREIRA DA SILVEIRA, matrícula SIAPE 1359965, ocupante do cargo de 

Técnico em Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação II, a partir de 05 de outubro de 2011, referente ao 

curso de Graduação em Enfermagem (105.06.06.053), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade de Santa Cruz 

do Sul - UNISC - Santa Cruz do Sul/RS. 

 

N. 20.790, de 11.04.12 – Proc. N.006077/2012-88 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) CARLA CORREA, matrícula SIAPE 

1584399, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Nível de 

Classificação D, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 09 de abril de 2012, por ter realizado 

o curso de Programa de Integração, Formação e Desenvolvimento 

Profissional (103.06.04.00), na modalidade presencial, com carga 

horária total de 120 horas, promovido pelo(a) CIAPER/PRRH/UFSM - 

Santa Maria/RS, concluído em 22 de dezembro de 2011. 

 

N. 20.791, de 11.04.12 – Proc. N.006076/2012-33 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) ALESSANDRA NAIMAIER BERTOLAZI, 

matrícula SIAPE 3326003, ocupante do cargo de Médico-Área, Nível de 

Classificação E, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 09 de abril de 2012, por ter realizado 

o curso de Pneumologia do Sono (103.06.01.00), na modalidade 

presencial, com carga horária total de 600 horas, promovido pelo(a) 

Hospital de Clínicas - UFRGS - Porto Alegre/RS, concluído em 13 de 

dezembro de 2009. 
 

N. 20.792, de 11.04.12 – Proc. N.006075/2012-99 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) NILDETE TEREZINHA DE OLIVEIRA, 

matrícula SIAPE 1108363, ocupante do cargo de Assistente Social, 

Nível de Classificação E, Nível de Capacitação II, para o Nível de 

Capacitação III, a partir de 09 de abril de 2012, por ter realizado 

o curso de Relações Interpessoais (104.11.26.00), na modalidade a 

distância, com carga horária total de 160 horas, promovido pelo(a) 

Cursos Virtuais.net - ABED - , concluído em 05 de abril de 2012. 

 

N. 20.793, de 11.04.12 – Proc. N.005947/2012-00 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) CARMEN MEDIANEIRA CAMPONOGARA OLIARI, 

matrícula SIAPE 379269, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
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Nível de Classificação C, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 05 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Programa de Integração, Formação e Desenvolvimento 

Profissional (101.01.06.08), na modalidade presencial, com carga 

horária total de 120 horas, promovido pelo(a) CIAPER/PRRH/UFSM - 

Santa Maria/RS, concluído em 23 de março de 2012. 

 

N. 20.794, de 11.04.12 – Proc. N.004228/2012-63 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) MARCIO LUIZ LIBRELOTTO RUBIN, 

matrícula SIAPE 2323427, ocupante do cargo de Médico-Área, Nível de 

Classificação E, Nível de Capacitação I, para o Nível de Capacitação 

II, a partir de 08 de março de 2012, por ter realizado o curso de 

Inglês Nível Básico e Intermediário (104.11.09.01), na modalidade 

presencial, com carga horária total de 120 horas, promovido pelo(a) 

Challenger Brasil - Santa Maria/RS, concluído em 06 de janeiro de 

2012. 

 

N. 20.795, de 11.04.12 – Proc. N.005949/2012-91 – PRRH 

                                                 CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) NEUSA BEATRIZ COLVERO CARLI, 

matrícula SIAPE 382411, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, 

Nível de Classificação D, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 05 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Reciclagem e Aperfeiçoamento para Profissionais de Clínicas 

de Diagnóstico por Imagem (103.06.16.00), na modalidade presencial, 

com carga horária total de 150 horas, promovido pelo(a) Instituto 

São Lucas - Santa Maria/RS, concluído em dezembro de 2009. 

 

N. 20.796, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Coordenação do Curso Técnico em Paisagismo, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 013-

17/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

2448056 MARCELO ANTONIO RODRIGUES 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 
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de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.797, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Colégio 

Politécnico da UFSM – Coordenação do Curso Técnico em Paisagismo, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 014-

17/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001731. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

49991 LEOPOLDO WITECK NETO 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 
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art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.798, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 020-

25/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379280 VERA PEREIRA PAGLIARIN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.799, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 021-

25/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 
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Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378799 CARMEN ELENIR JULIAO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.800, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 022-

25/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

380344 JOAO LUIZ RISSI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 
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d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.801, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 023-

25/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378941 SILVANA FERREIRA VACCARI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 
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servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.802, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 024-

25/2012, de 11 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378576 FERNANDO LUIZ RUAS DIAS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 
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Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.803, de 11.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço de Radiologia, atividades consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 056-22/2012, de 11 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1896960 FLAVIO CESAR LEITE Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.804, de 12.04.12 – PRRH 

              REMOVER a servidora Rosane Terezinha 

Marinho de Oliveira, Matrícula SIAPE 1108789, Matrícula UFSM 10501, 

ocupante do cargo de Médico-Área, Código 701047, Classe E – I, 

Padrão 10, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de 

Hemoterapia – HUSM para o Serviço Tratamento Intensivo Adultos – 

HUSM, a partir desta data. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS – PRRH. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.804, de 12.04.12 
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RETIFICAR a Portaria N.20.804 de 12 de abril de 2012, referente à 

remoção da servidora Rosane Terezinha Marinho de Oliveira, Matrícula 

SIAPE 1108789, onde se lê: “Serviço Tratamento Intensivo Adultos – 

HUSM”, leia-se: “Serviço de CTI-HUSM”. 

 

N. 20.805, de 12.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Rosane Terezinha 

Marinho de Oliveira, Matrícula SIAPE 2108789, Matrícula UFSM 12272, 

ocupante do cargo de Médico-Área, Código 701047, Classe E – I, 

Padrão 6, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de 

Hemoterapia – HUSM para a Diretoria Clínica – HUSM, a partir desta 

data. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS – PRRH. 

 

N. 20.806, de 12.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Odontologia Retauradora, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 024-

23/2012, de 12 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001714. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1931680 DEBORA CHIELE PALMA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 



105 

 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.807, de 12.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço Recuperação Pós-Anestésica, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 057-22/2012, de 12 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1432398 ALESSANDRA FACCO PECCIN 

BAPTISTA 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.808, de 12.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 025-

25/2012, de 12 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 
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379426 ROSEMARY CORDEIRO DA SILVA 

BUENO 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.809, de 12.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 026-

25/2012, de 12 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379429 ROSECLER DA ROSA KULMANN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 
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d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.810, de 13.04.12 – Proc. N.006229/2012-42 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) NOE SOARES LEITE, matrícula SIAPE 

379902, ocupante do cargo de Recepcionista, Nível de Classificação 

C, Nível de Capacitação II, para o Nível de Capacitação III, a 

partir de 10 de abril de 2012, por ter realizado o curso de Excel 

Básico (104.11.25.03), na modalidade a distância, com carga horária 

total de 120 horas, promovido pelo(a) Instituto Universal Brasileiro 

- São Paulo/SP, concluído em fevereiro de 2012. 

 

N. 20.811, de 13.04.12 – Proc. N.006230/2012-77 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) MARCIA TERESINHA BALCHUM VASCO, 

matrícula SIAPE 1421714, ocupante do cargo de Enfermeiro-Area, Nível 

de Classificação E, Nível de Capacitação I, para o Nível de 

Capacitação II, a partir de 10 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Datilografia e Digitação (104.11.24.00), na modalidade a 

distância, com carga horária total de 180 horas, promovido pelo(a) 

Instituto Universal Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em abril de 

2010. 

 

N. 20.812, de 13.04.12 – Proc. N.002662/2012-17 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) TATIANE CORREA TROJAHN, matrícula 

SIAPE 1543125, ocupante do cargo de Enfermeiro-Area, Nível de 

Classificação E, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 10 de fevereiro de 2012, por ter 

realizado o curso de Inglês Básico e Intermediário (104.11.09.01), 

na modalidade semipresencial, com carga horária total de 200 horas, 
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promovido pelo(a) Yázigi Internexus - Santa Maria/RS, concluído em 

15 de dezembro de 2011. 

 

N. 20.813, de 13.04.12 – Proc. N.006347/2012-51 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) PRISCILA DE OLIVEIRA BOLZAN 

BONADIMAN, matrícula SIAPE 1805326, ocupante do cargo de Enfermeiro-

Area, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, para o Nível 

de Capacitação II, a partir de 11 de abril de 2012, por ter 

realizado o curso de Enfermagem em Pediatria e Neonatologia 

Intensiva (103.06.04.00), na modalidade a distância, com carga 

horária total de 160 horas, promovido pelo(a) Portal Educação - , 

concluído em 22 de março de 2012. 

 

N. 20.814, de 13.04.12 – Proc. N.006377/2012-67 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) JOVAL TEIXEIRA FRANCISCATO, matrícula 

SIAPE 1092852, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível de 

Classificação C, Nível de Capacitação I, para o Nível de Capacitação 

II, a partir de 11 de abril de 2012, por ter realizado o curso de 

sobre o SIE - Sistema de Informação e Ensino (104.11.25.05), na 

modalidade presencial, com carga horária total de 60 horas, 

promovido pelo(a) CIAPER/PRRH/UFSM - Santa Maria/RS, concluído em 29 

de setembro de 2010. 

 

N. 20.815, de 13.04.12 – Proc. N.005452/2012-72 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) IONETE 

CARDOZO, matrícula SIAPE 6379474, ocupante do cargo de Auxiliar em 

Administração, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (104.11.01.00), realizado na modalidade 

à distância, promovido pelo(a)  Faculdade de Tecnologia 

Internacional - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.816, de 13.04.12 – Proc. N.005064/2012-91 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) TEREZINHA DE 

ABREU E SILVA, matrícula SIAPE 381573, ocupante do cargo de Auxiliar 

em Administração, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, 

a partir de 26 de março de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (104.11.01.00), realizado na modalidade 

a distância, promovido pelo(a)  Faculdade de Tecnologia 

Internacional - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.817, de 13.04.12 – Proc. N.005836/2012-95 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SOEL ERNANI 

WIETHAN, matrícula SIAPE 1003183, ocupante do cargo de Motorista, 

Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a partir de 04 de 

abril de 2012, referente ao curso de Superior de Tecnologia em 
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Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na modalidade a distância, 

promovido pelo(a)  Uninter - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.818, de 13.04.12 – Proc. N.005865/2012-57 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) VANDERLEI 

VICENTE TRINDADE DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 380906, ocupante do 

cargo de Motorista, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação 

IV, a partir de 04 de abril de 2012, referente ao curso de Superior 

de Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Uninter - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.819, de 13.04.12 – Proc. N.005866/2012-00 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SONIA 

TERESINHA OLIVEIRA FERRAO, matrícula SIAPE 379216, ocupante do cargo 

de Telefonista, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 04 de abril de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Uninter - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.820, de 13.04.12 – Proc. N.000649/2012-15 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 5%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) FLAVIO CESAR 

LEITE, matrícula SIAPE 1896960, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, a 

partir de 16 de janeiro de 2012, referente ao curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (105.01.06.032), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  Faculdade de Belas Artes de São Paulo 

- São Paulo/SP. 

 

N. 20.821, de 13.04.12 – Proc. N.006371/2012-90 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SAYONARA 

RODRIGUES DE AZAMBUJA, matrícula SIAPE 378727, ocupante do cargo de 

Técnico em Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação IV, a partir de 11 de abril de 2012, referente ao curso 

de Superior de Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), 

realizado na modalidade semi-presencial, promovido pelo(a)  Uninter 

- Curitiba/PR. 

 

N. 20.822, de 13.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Alessandra Facco Peccin 
Baptista, Matrícula SIAPE 1432398, Matrícula UFSM 12715, ocupante do 

cargo de Enfermeiro-Área, Código 701029, Classe E – III, Padrão 5, 

do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço Recuperação Pós-

Anestésica – HUSM para o Serviço do Centro Cirúrgico – HUSM, a 

partir de 07.04.2012. 

 

N. 20.823, de 13.04.12 – PRRH 
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                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 027-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379130 GIZELE SCOTTI DO CANTO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.824, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 028-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1490104 CRISTIANE DE BONA DA SILVA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 
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III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.825, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 029-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1333360 ANDREA INES HORN ADAMS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 
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servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.826, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 030-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381420 MARIA ELISABETH DE AVILA 

DALMORA 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 
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mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.827, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 031-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

6382554 MELANIA PALERMO MANFRON Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.828, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 



114 

 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 032-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1784636 SCHEILA REZENDE SCHAFFAZICK Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.829, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 033-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1225384 BERTA MARIA HEINZMANN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 
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afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.830, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 034-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379217 MARGARETH LINDE ATHAYDE Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 
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Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.831, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 035-

25/2012, de 13 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1686615 LETICIA CRUZ Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 
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dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.832, de 13.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências Rurais – Departamento de Solos, consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 022-29/2012, de 13 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001724. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

6379642 TELMO JORGE CARNEIRO AMADO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.833, de 16.04.12 – Proc. N.006450/2012-09 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) TEREZA MONICA KIST GRINGS BARCHET, 

matrícula SIAPE 378770, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório 

Área, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação II, para o 

Nível de Capacitação III, a partir de 13 de abril de 2012, por ter 

realizado o curso de Excel (104.11.25.03), na modalidade a 
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distância, com carga horária total de 120 horas, promovido pelo(a) 

Instituto Universal Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em dezembro 

de 2011. 

 

N. 20.834, de 16.04.12 – Proc. N.006451/2012-45 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) TATIANE DENISE CAMARGO ALVES, 

matrícula SIAPE 1357044, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 

Nível de Classificação D, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 13 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Espanhol (104.11.09.02), na modalidade a distância, com 

carga horária total de 340 horas, promovido pelo(a) Instituto 

Universal Brasileiro - São Paulo/SP, concluído em março de 2012. 

 

N. 20.835, de 16.04.12 – Proc. N.004947/2012-84 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) VAGNER SILVA 

DE SOUZA, matrícula SIAPE 1932331, ocupante do cargo de Auxiliar em 

Administração, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação I, a 

partir de 26 de março de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais (105.11.06.001), realizado na 

modalidade semipresencial, promovido pelo(a)  Universidade Norte do 

Paraná - UNOPAR - Londrina/PR. 

 

N. 20.836, de 16.04.12 – Proc. N.005093/2012-53 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) TAYANE DOS 

SANTOS MORISSO, matrícula SIAPE 1932313, ocupante do cargo de 

Técnico em Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação I, a partir de 27 de março de 2012, referente ao curso 

de Graduação em Enfermagem (105.06.06.053), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  Centro Universitário Franciscano - 

UNIFRA - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.837, de 16.04.12 – Proc. N.005223/2012-58 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) JEAN DE FRAGA 

SAVEGNAGO, matrícula SIAPE 1932620, ocupante do cargo de Técnico em 

Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, a 

partir de 10 de abril de 2012, referente ao curso de Graduação em 
Enfermagem (105.06.06.053), realizado na modalidade presencial, 

promovido pelo(a)  Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC  - 

Santa Cruz do Sul/RS. 
 

N. 20.838, de 16.04.12 – Proc. N.005048/2012-07 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ALESSANDRA 

MARIN SANTINI, matrícula SIAPE 1932370, ocupante do cargo de 

Enfermeiro-Area, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a 

partir de 26 de março de 2012, referente ao curso de Especialização 

em Administração dos Serviços de Saúde (105.06.07.001), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

Fraciscano - UNIFRA - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.839, de 16.04.12 – Proc. N.004518/2012-15 – PRRH 
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                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 8%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ALDREI 

AUGUSTUS ALFARO BASTOS, matrícula SIAPE 1931877, ocupante do cargo 

de Auxiliar em Administração, Nível de Classificação C, Nível de 

Capacitação I, a partir de 13 de março de 2012, referente ao curso 

de Ensino Médio em Ensino Médio completo (105.11.02.000), realizado 

na modalidade presencial, promovido pelo(a)  Colégio Manoel Ribas - 

Santa Maria/RS. 

 

N. 20.840, de 16.04.12 – Proc. N.004846/2012-11 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ADRIANO DE 

SOUZA, matrícula SIAPE 1932644, ocupante do cargo de Secretário 

Executivo, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, a 

partir de 26 de março de 2012, referente ao curso de Mestrado em 

Letras - Área de Concentração: Estudos Literários (105.11.08.010), 

realizado na modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade 

Federal de Santa Maria - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.841, de 16.04.12 – Proc. N.004886/2012-55 – PRRH 

                                                     CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) JOCIMAR 

RODRIGUES DI GIACOMO, matrícula SIAPE 378722, ocupante do cargo de 

Almoxarife, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação III, a 

partir de 20 de março de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Faculdade de Tecnologia 

Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.842, de 16.04.12 – Proc. N.006501/2012-94 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) CRISTINA 

STROHSCHOEN, matrícula SIAPE 1766448, ocupante do cargo de 

Arquivista, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação II, a 

partir de 13 de abril de 2012, referente ao curso de Mestrado 

Profissionalizante em Patrimônio Cultural (105.08.08.000), realizado 

na modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade Federal de 

Santa Maria - Santa Maria/RS. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.843, de 16.04.12 – Proc. N.005869/2012-35 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) MARILETE 

CARMEM MARIN RAMOS, matrícula SIAPE 381569, ocupante do cargo de 

Telefonista, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 04 de abril de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Faculdade de Tecnologia 

Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.844, de 16.04.12 – PRRH 

                           REMOVER o servidor Fábio Jaques Moscopf, 

Matrícula SIAPE 1357195, Matrícula UFSM 12225, ocupante do cargo de 

Técnico em Radiologia, Código 701257, Classe D – IV, Padrão 9, do 
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Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de Radiologia – HUSM 

para o Serviço de Radiologia – HUSM, a partir desta data. 

II – O referido servidor continuará a perceber o Adicional de 

Irradiação Ionizante, conforme análise e manifestação da CQVS – 

PRRH. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.844, de 16.04.12 

RETIFICAR a Portaria N.20.844 de 16 de abril de 2012, de remoção do 

servidor Fábio Jaques Moscopf, Matrícula SIAPE 1357195, onde se lê: 

“do Serviço de Radiologia – HUSM para o Serviço de Radiologia – 

HUSM”, leia-se: “do serviço de Radioterapia – HUSM para o Serviço de 

Radiologia – HUSM”. 

 

N. 20.845, de 17.04.12 – Proc. N.005401/2012-41 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ROSANE SORIA 

RODRIGUES, matrícula SIAPE 1001704, ocupante do cargo de 

Recepcionista, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Especialização 

em Administração e Gestão Pública (105.11.07.001), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  UFSM - Santa Maria/RS. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data 

 

N. 20.846, de 17.04.12 – Proc. N.018512/2011-36 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) JUSARA PEREIRA 

DIAS, matrícula SIAPE 381505, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Saúde, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a partir 

de 23 de janeiro de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Faculdade de Tecnologia 

Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data 

 

N. 20.847, de 17.04.12 – Proc. N.005403/2012-30 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) MARIA ROZANE 

FERREIRA VIERA, matrícula SIAPE 379421, ocupante do cargo de Técnico 

em Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública (105.11.06.001), realizado na 

modalidade semi-presencial, promovido pelo(a) Faculdade de 

Tecnologia Internacional - UNINTER - Curitiba/PR. 

 

N. 20.848, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 036-

25/2012, de 16 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1860476 JULIANA SEVERO DE ALMEIDA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 
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20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.849, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 037-

25/2012, de 16 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381849 LAUREN ROSA CROSSETTI VAUCHER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 
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remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.850, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 038-

25/2012, de 16 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

380421 SERGIO LUIZ DALMORA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 
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feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.851, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 039-

25/2012, de 16 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

6379317 CLARICE MADALENA BUENO ROLIM Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.852, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 
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relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências Rurais – Departamento de Zootecnia, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 023-29/2012, de 17 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001724. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1932281 PATRICIA SABINO DA SILVA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.853, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Centro Cirúrgico, atividades consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 058-22/2012, de 17 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1932370 ALESSANDRA MARIN SANTINI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  
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a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.854, de 17.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço de Enfermagem Centro de Tratamento Intensivo 

Adultos, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 059-22/2012, de 17 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1932620 JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 
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de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.855, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço de Hemato Oncologia, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 060-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2441480 PAULA KIELING RIES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 
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da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.856, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 061-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1184999 MARA IONE SOARES DE LACERDA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.857, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 062-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1092262 MARI GLEI HERNANDEZ LISCANO Máximo 20% 
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II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.858, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 063-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2582846 MARIANE DE MELLO MARASCHIN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 
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remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.859, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 064-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379646 MARTA HELENA CARLESSO AITA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 
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mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.860, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 065-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1586930 MIGUEL ROEHRS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.861, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 
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insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 066-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

22668 REJANE CARLOS PACHECO AMARAL Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.862, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 067-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1181381 SILVIA DONIZETE SANTOS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 
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c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.863, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 068-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1432401 TATIANA MONTAGNER DALCIN 

BERTOLDO 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 
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V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.864, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 069-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1458716 VERA JESSE DORNELLES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 
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Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.865, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 070-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381926 WOLMAR LIMA BORDIN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.866, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 071-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381932 DIRCE DOS SANTOS XAVIER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 
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básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.867, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 072-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379307 IONE CARVALHO MARTINS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 
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servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.868, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 073-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1211568 LUCIMARA FAGAN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 
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perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.869, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 074-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1184997 LUIS VANDERLEI VIDAL Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.870, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 075-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 
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Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1092984 MARIA DA GRAÇA ARAGONES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.871, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 076-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378809 SANDRA DA SILVA DE SOUZA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 
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d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.872, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 077-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

382305 ELAINE CAMARGO VALCORTE Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 
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desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.873, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 078-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1107264 JARBAS ALBERTO FONTOURA WIETHAN Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 
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N. 20.874, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 079-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378880 LOECI RITA CORADINI BERGAMO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.875, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 080-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1103960 MIRIAN CASSOL LOPES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 
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concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.876, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 081-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378856 VERA REJANE HECHT DA COSTA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 
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Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.877, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 082-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

6381888 DIRCEI MACHADO MARTINS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 
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art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.878, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 083-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1421338 ELIANE MARISA FLORES DOS SANTOS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.879, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 084-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 
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379170 ARLEI PAULO DE GREGORI Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.880, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 085-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381819 DILMAR SAGRILLO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 
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IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.881, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 086-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1105987 EUGENIO ANTONIO ZANINI Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 
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VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.882, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 087-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378608 ROSELLE BRAGA SILVEIRA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.883, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 
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relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 088-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381448 JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.883, de 20.04.12 

RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 088-22/2012, de 18 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381448 JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 
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exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Secretaria 

Diretoria de Enfermagem, atividades consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 088-22/2012, de 18 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381448 JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES Médio 10% 

 

N. 20.884, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 089-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381839 ROSSANA CEZIMBRA WEIS RAMOS Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.884, de 20.04.12 

RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 
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exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 089-22/2012, de 18 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381839 ROSSANA CEZIMBRA WEIS RAMOS Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Setor 

Administrativo Área Ambulatorial, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 089-22/2012, de 18 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381839 ROSSANA CEZIMBRA WEIS RAMOS Médio 10% 

 

N. 20.885, de 19.04.12 – Proc. N.005340/2012-11 – PRRH 

                           REMOVER os servidores no âmbito do Hospital 
Universitário, conforme os locais relacionados abaixo, a partir 

desta data. 

II – Os referidos servidores continuarão a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS/PRRH.  

SIAPE NOME SERVIDOR DESCRIÇÃO CARGO LOTAÇÃO ATUAL (DE) NOVA LOTAÇÃO (PARA) 

378985 

ADIL ANTONIO MARTINS 

MUSA 

Assistente de 

Laboratório SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM 

1440920 ADIL DE SOUZA ALVES Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

6379194 

ALBERTO DOS SANTOS 

RIESGO Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2355248 

ALBIANE MATHIAS 

FIGUEIREDO VARGAS Enfermeiro-Area SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM 

TOCOGINECOLÓGICA-HUSM 

2298946 

ALCIDES ANDRE DEZORDI 

VOGEL Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

3326003 

ALESSANDRA NAIMAIER 

BERTOLAZI Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2674583 ALEXANDRE RAMPAZZO Médico-Área 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA - HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

2362922 

ANA VALERIA DE ALMEIDA 

VAUCHER Fonoaudiólogo COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1094953 ANAMARTA SBEGHEN CERVO Enfermeiro-Area 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

SECRETARIA DIRETORIA DE 

ENFERMAGEM-HUSM 

1093201 

ANGELINO ROBERTO FRANCA 

MOREIRA Enfermeiro-Area 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

1103704 

ANTONIO ALBERTO RAMOS 

TEIXEIRA Contador COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E 

ORÇAMENTO-HUSM 

382323 

APARECIDA FONSECA 

MEDEIROS Copeiro 

SERVIÇO AMBULATORIAL COORD. ENF. 

PSIQUIATRIA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1361228 

ARNOLDO AZEVEDO DOS 

SANTOS Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

6381057 AUGUSTO RAMOS DO PRADO Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

382747 

AUREA TERESA SCAPIN DE 

MOURA 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

6382201 BEATRIZ PANCIERA Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM MATERNO-

INFANTIL-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1146155 

BEATRIZ SILVANA DA 

SILVEIRA PORTO Médico-Área 

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1106553 BENONIO TERRA VILLALBA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

2106553 BENONIO TERRA VILLALBA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1103710 CARLA ADRIANE BURGER 

Auxiliar de 

Enfermagem 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 
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1169069 

CARLOS ANDRE AITA 

SCHMITZ 

Técnico de 

Tecnologia da 

Informação 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

379309 CARLOS RENAN DO AMARAL 

Auxiliar de 

Enfermagem DIRETORIA DE ENFERMAGEM-HUSM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM 

3057197 

CARMEN LUCIA SOUQUE 

SOARES Médico-Área SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

382795 CECILIA MARIA BRONDANI Enfermeiro-Area 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 

1477006 CELSO ANTONIO PIVETTA 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1587694 

CIANA MINUZZI GAIKE 

BIULCHI Enfermeiro-Area 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM DIRETORIA DE ENFERMAGEM-HUSM 

1609193 

CLAUDIA DE MELLO 

BERTONCHELI DOS SANTOS 

Técnico de 

Laboratório Área 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM SERVIÇO DE PATOLOGIA-HUSM 

1373441 CLAUDIANE BOTTOLI Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

2094984 CLEUSA DE MORAES MILITZ Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

2116270 CRISTIAN DIAS BARBOSA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

3116270 CRISTIAN DIAS BARBOSA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

3258494 

CRISTIANE FRACAO 

DIEFENBACH Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1584627 

CRISTIANE MACHADO 

LOURENSI 

Técnico em 

Enfermagem 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

2325998 

DANIEL PASCOTTO DE 

OLIVEIRA Médico-Área 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA - HUSM 

COORDENAÇÃO CLÍNICA NEURO-

PSIQUIÁTRICA-HUSM 

1442532 DANIEL SALLES DE BARROS Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1362450 

DANIELA BESSA BRUM 

SANTAREM 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1747296 DANIELA GOMES CIOCCARI 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1187544 

DEBORA GONCALVES 

MARCHESE 

Nutricionista-

Habilitação 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-

HUSM SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 

1095617 DELCI DIAS KRAUZE 

Auxiliar de 

Enfermagem DIRETORIA ADMINISTRATIVA - HUSM SERVIÇO  DE NEFROLOGIA-HUSM 

1103777 DENISE PASQUAL SCHMIDT Assistente Social 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1446185 DIEGO SACCHET BARIN Contador COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1878124 DIEGO SILVA DOS SANTOS 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E 

ORÇAMENTO-HUSM 

1095618 DORLI DAHMER 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM 

2423721 

EDILEUSA ROSA DOS 

SANTOS Farmacêutico 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

- LAC-HUSM 

1452748 

EDILSON LUIS MANDICAJU 

MARTINS Odontólogo - 40 h COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1364104 

EDUARDO ADILSON SANTOS 

MALAQUIAS Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

379351 

ELAINE DE FATIMA DIAS 

DE SOUZA 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

I-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

381801 

ELI EDUARDO MARCHEZAN 

MANHAGO 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

378776 

ELISABETE CRISTINA 

TEIXEIRA FELIX 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE CLÍNICA CIRÚRGICA-HUSM 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM 

1585766 

ELISANDRA SOARES DE 

MOURA 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1574154 ELIZABETH GARCIA OZORES 

Técnico de 

Laboratório Área 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

- LAC-HUSM 

381660 ELUZA PEROBELLI Auxiliar de Saúde 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM 

1093219 

EUGENIO DIONISIO 

SQUARCIERI 

Auxiliar em 

Administração 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ÁREA 

PSIQUIÁTRICA-HUSM 

1361221 FABIANO ZAPPE PINHO Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 
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2709110 

FABIO PASCOTTO DE 

OLIVEIRA Médico-Área 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA - HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1421076 FABRICIO DOS SANTOS 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DE CTI-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1592418 

FERNANDA BORTOLIN 

MACIEL Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

1584835 

FERNANDA DE FATIMA 

FERREIRA PRADELLA Enfermeiro-Area 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

I-HUSM 

6378887 

FERNANDO DE OLIVEIRA 

SOUZA Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2458098 

FLAVIA DENISE FURLAN 

GRAMINHO Enfermeiro-Area SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM 

382051 

FLAVIO LUIZ ANTONELLO 

LONDERO Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

4116032 FURIA GARGANO Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1254080 

GERSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1585630 

GIANA CRISTIANE CESAR 

XISTO 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM 

1362870 

GILBERTO RODRIGUES 

COSTA Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1510234 

GLIMAR DE AQUINO DA 

SILVA 

Assistente em 

Administração 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES - CIPA 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1095204 HELENA CAROLINA NOAL Enfermeiro-Area 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

381499 HELVIO LAYDNER CENTENO Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

434367 

HERMINIO OSCAR BARBOSA 

DUARTE Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1511186 IARA RIBEIRO DOS SANTOS 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E 

ORÇAMENTO-HUSM 

381948 

IARA TEREZINHA BARBOSA 

RAMOS Enfermeiro-Area 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1103906 IRA ANDRADE COLACO 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

380986 

IRONITA MARIA 

FOGLIARINI SOLDERA Enfermeiro-Area 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

1027803 

ISABEL CRISTINA SOUZA 

PINHEIRO 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1585627 

JAIRO MARIANO CIROLINI 

BIANQUIN 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

1095633 

JANE MARIZI SEVERO 

MARQUES 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO AMBULATORIAL COORD. ENF. 

PSIQUIATRIA-HUSM 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM 

1584840 JANINE BECKER 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO ENFERMAGEM 

TOCOGINECOLÓGICA-HUSM SERVIÇO DE CLÍNICA CIRÚRGICA-HUSM 

1905623 JAQUELINE BRUM DA SILVA 

Técnico em 

Enfermagem 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA - HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

PEDIÁTRICO-HUSM 

1449537 JOAO ALBERTO LARANGEIRA Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2310446 

JOAO CARLOS CANTARELLI 

JUNIOR Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1092856 JOEL VARGAS DOS SANTOS 

Auxiliar de 

Enfermagem COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

1457851 

JONES OLIVEIRA DE 

MORAES Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

378704 

JOSE ALBERI MOREIRA 

FELIX Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2362778 

JOSE ANTONIO MAINARDI 

DE CARVALHO Farmacêutico 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

- LAC-HUSM 

357689 

JOSE FRANCISCO MORAES 

GENRO Arquivista 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

382818 JOSE LUIZ VENTURINI 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO INTERNAÇÃO UNIDADE PAULO 

GUEDES-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DEPENDENTES 

QUÍMICOS-HUSM 
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380743 JOSE POZZOBON Administrador DIRETORIA ADMINISTRATIVA - HUSM 

SERVIÇO DE COMPRAS E RECEBIMENTO-

HUSM 

6379135 JOSE SALLA Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1103783 JUAREZ CHIESA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

2103783 JUAREZ CHIESA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1584774 JULIANA PERES RIST Enfermeiro-Area SERVIÇO DE CTI-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1574155 JULIANE DE BORBA MULLER 

Técnico de 

Laboratório Área 

HEMOTERAPIA/SERVIÇO  (BCO. DE 

SANGUE) SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM 

2097107 

JUREMA MIRIA FACCO 

PEREIRA DOS SANTOS 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DE RADIOLOGIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

381505 JUSARA PEREIRA DIAS Auxiliar de Saúde SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1584442 KARLA SEVERO VIEIRA 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO TRAT. INTENSIVO RECÉM-

NASCIDO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1584733 KATIANE SEFRIN SPERONI 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DO CENTRO OBSTÉTRICO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM 

TOCOGINECOLÓGICA-HUSM 

1584421 KELEN DA COSTA POMPEU 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM 

6379276 

LARRY MARCOS CASSOL 

ARGENTA Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1357052 

LAUTIA DOS SANTOS 

MENDES 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM SERVIÇO DO CENTRO OBSTÉTRICO-HUSM 

378877 LEILA ELISA THOMA Enfermeiro-Area 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1105842 LEILA SOUZA DANTAS Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

381950 

LENIR BERNADETE 

BREZOLIN 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1360275 

LENIR DE LOURDES GUERRA 

GOLFETTO 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

381661 

LENIRA PITTALUGA 

MATHIAS Enfermeiro-Area 

SECRETARIA DIRETORIA DE 

ENFERMAGEM-HUSM 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-

HUSM 

1440339 LIAMAR DONATI Assistente Social 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

378624 LIANE LIONI FRITZ 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO  DE NEFROLOGIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1150344 

LILIA RUT BOLZAN 

BACHINSKI 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

378997 

LORILEI BELMIRA 

VENTURINI 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 

6378997 

LORILEI BELMIRA 

VENTURINI 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

379422 LOURENA BOTTON 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1584834 LUCELIA GINDRI Enfermeiro-Area 

SERVIÇO INTERNAÇÃO UNIDADE PAULO 

GUEDES-HUSM SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM 

380680 

LUCI MARIA CERVO 

BENETTI 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1360668 

LUCIANA SILVEIRA TRONCO 

CHIELLE Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

1095229 LUCIANE DA VEIGA CUNHA 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E 

ORÇAMENTO-HUSM 

1584617 

LUCIANE SILVA DE 

CARVALHO Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

4310479 

LUIS CARLOS MOREIRA 

ANTUNES Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1086924 LUIZ ALBERTO BRUTTI 

Assistente em 

Administração 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 
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2112044 

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO 

SOARES 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E 

ORÇAMENTO-HUSM 

1586797 

LUIZ GUSTAVO BRENNER 

REETZ 

Técnico de 

Laboratório Área 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

2533174 

LUIZA DE OLIVEIRA 

PITTHAN Enfermeiro-Area SERVIÇO DE NEFROLOGIA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

378771 LURDES PANCIERA Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM MATERNO-

INFANTIL-HUSM SERVIÇO DO CENTRO OBSTÉTRICO-HUSM 

3210102 MARCELO BINATO Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

3216754 MARCELO BRUM XAVIER Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

1433487 MARCELO DA ROSA MAIA Enfermeiro-Area 

SERVIÇO INTERNAÇÃO UNIDADE PAULO 

GUEDES-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1362773 

MARCELO DE FREITAS 

INKLMAN 

Técnico em 

Radiologia COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

379511 MARCIA VARGAS RODRIGUES 

Assistente em 

Administração 

SECRETARIA DIREÇÃO ENSINO, PESQ. 

E EXTENSÃO-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

2323427 

MARCIO LUIZ LIBRELOTTO 

RUBIN Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1586571 

MARCOS DELAMAR SOUZA 

BORGES 

Técnico em 

Enfermagem 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1586698 

MARCOS PAULO SOQUETTA 

BOGADO 

Técnico em 

Enfermagem 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1421186 

MARI ANGELA MENEGHETTI 

BARATTO Enfermeiro-Area SERVIÇO DE CTI-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

378848 

MARIA ANGELICA DA ROCHA 

RODRIGUES 

Assistente em 

Administração 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ÁREA 

PSIQUIÁTRICA-HUSM 

1092264 

MARIA ANGELICA PRATES 

VARGAS 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1108314 

MARIA APARECIDA RENGEL 

XAVIER 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 

382378 

MARIA CECILIA FIRPO 

MELLO PAES BARRETO Enfermeiro-Area SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

381480 MARIA CELIA RODRIGUES 

Servente de 

Limpeza 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DE CLÍNICA CIRÚRGICA-HUSM 

1182293 MARIA DE LOURDES MIOTTO 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1092991 

MARIA DE LOURDES ROCHA 

DE ARAUJO 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE PEDIATRIA-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM 

1095045 

MARIA DE LURDES DOS 

SANTOS PINHEIRO 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO AMBULATORIAL COORD. ENF. 

PSIQUIATRIA-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DEPENDENTES 

QUÍMICOS-HUSM 

379314 

MARIA DO CARMO DOS 

SANTOS ARAUJO 

Farmacêutico 

Bioquímico 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1274477 MARIA IZABEL GOMES 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

381726 

MARIA LENIR DE CHRISTO 

RODRIGUES Copeiro SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM 

378736 

MARIA LUCIA RAVANELLO 

DA SILVA Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

6382869 

MARIA LUIZA CIOCCARI DO 

CARMO Enfermeiro-Area 

SERVIÇO CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

378817 

MARIA LUIZA LACERDA 

ESTIVALET DE CHRISTO 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1512085 

MARIA SALETE COSTA 

SILVEIRA Assistente Social 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM 

382026 MARIA TEREZINHA DOTTO Enfermeiro-Area 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

SECRETARIA DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA-HUSM 

1095899 

MARILENE RODRIGUES 

VIEIRA 

Auxiliar de 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1545532 MARINA SANES ALVARENGA Enfermeiro-Area SERVIÇO DE CTI-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

382391 

MARISA DA SILVA 

FERNANDES 

Auxiliar de 

Enfermagem 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 
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2089242 

MARIZA DE FATIMA MARIN 

GINDRI Enfermeiro-Area SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM SERVIÇO  DE NEFROLOGIA-HUSM 

1183758 MARLENE NAIDON 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

379114 MARLENE PASE DO PRADO Enfermeiro-Area 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

SECRETARIA DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA-HUSM 

379418 

MARTA HELENA SCHRAMM 

FERREIRA 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

381969 

MARTA INES MOZZAQUATRO 

PASINI Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DEPENDENTES 

QUÍMICOS-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

2105880 

MAUBER EDUARDO SCHULTZ 

MOREIRA Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

COORDENAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA-

HUSM 

2307948 

MELISSA AGOSTINI 

LAMPERT Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1362774 

MICHAELA NOGUEIRA 

LAMPERT STREIT Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

AMBULATÓRIO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1584727 MICHELLE BOLZAN POMINA 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO ENFERMAGEM 

TOCOGINECOLÓGICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO OBSTÉTRICO-HUSM 

1030062 

MIRIAN LANE BORGES 

RIBEIRO 

Auxiliar de 

Enfermagem 

SERVIÇO TRAT. INTENSIVO RECÉM-

NASCIDO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 

2037539 MONICA BECKER Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

379381 NATALIA DA ROSA SILVA Auxiliar de Saúde SERVIÇO DE CLÍNICA CIRÚRGICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1193092 NATALIA GARLET 

Auxiliar de 

Enfermagem 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1550630 NOELI MARIA BIRK Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

I-HUSM 

381981 NOEMI DINIZ DIAS Auxiliar de Saúde SERVIÇO DO CENTRO OBSTÉTRICO-HUSM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA-HUSM 

1295833 PATRICIA CHAVES BRITES Biólogo 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM 

1108587 PATRICIA DA SILVA CECIM Psicólogo-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1584281 

PATRICIA DE CASSIA DA 

SILVA RUMPEL 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

2441480 PAULA KIELING RIES Médico-Área 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

579099 

PAULO JOSE SCHIAVON 

ZANETTI Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

2366859 RALF STUERMER Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1363731 RAQUEL KLEIN TEIXEIRA 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

4264430 REINALDO AGNE RITZEL Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1514016 RENATO ALBERTANI ILLANA 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

1545529 

RICARDO BORTOLUZZI 

MORIM 

Técnico 

Equipamento Médico 

Odontológico SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

SECRETARIA DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA-HUSM 

1543127 RICARDO GERMANO LIED Enfermeiro-Área 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM EM 

PSIQUIATRIA - HUSM 

SERVIÇO INTERNAÇÃO UNIDADE PAULO 

GUEDES-HUSM 

2278380 RODRIGO AGNE RITZEL Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

434588 

ROMUALDO BOLZANI DOS 

SANTOS Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

6381522 

ROSA MARIA PACHALY 

DALCIN Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

381616 

ROSANGELA DE MORAES 

TREVISAN 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

381793 ROSANGELA LOPES LEAL Auxiliar de Saúde 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1584830 

ROSELI MARTINS 

VALCANOVER 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

1357060 

ROSEMERI OLIVEIRA 

RODRIGUES 

Técnico em 

Enfermagem SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1143356 

SALETE DE JESUS SOUZA 

RIZZATTI Enfermeiro-Area 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

I-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA I-HUSM 
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379600 

SALVADOR ANGELO 

ZAMBRANO PENTEADO Psicólogo-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1455612 

SANDRA DE FATIMA ROSA 

PINHEIRO 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

381817 

SANDRA MARCIA SOARES 

SCHMIDT Enfermeiro-Area 

SECRETARIA DIREÇÃO ENSINO, PESQ. 

E EXTENSÃO-HUSM 

SERVIÇO ENFERMAGEM AMBULATORIAL 

ALA II-HUSM 

1361358 

SIMONE APARECIDA DA 

SILVA 

Técnico em 

Enfermagem 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

381983 

SONIA MARIA CERVO 

SULZBACH Enfermeiro-Area 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

RELAÇÕES PÚBLICAS-HUSM 

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-

HUSM 

1429521 TAIS CECIN Enfermeiro-Area 

SERVIÇO ENFERMAGEM PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM SERVIÇO  DE NEFROLOGIA-HUSM 

1190636 

TANIA ELIZABETI 

CASTILHOS CAMARGO 

MARINHO 

Auxiliar de 

Enfermagem SERVIÇO DE CLÍNICA CIRÚRGICA-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM 

1106541 

TANIA MEDIANEIRA DE 

OLIVEIRA SILVA 

Técnico em 

Nutrição e 

Dietética 

SETOR DE SECRETARIAS DE UNIDADE-

HUSM 

SECRETARIA DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA-HUSM 

1092302 

TEREZINHA FERREIRA DA 

SILVA Enfermeiro-Area SERVIÇO DE TRAÇADOS GRÁFICOS-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

381963 

THEREZA CHRISTINA 

SAMPAIO LAFAYETTE Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

6381963 

THEREZA CHRISTINA 

SAMPAIO LAFAYETTE Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1362876 

VALESKA SILVA DE 

OLIVEIRA FERNANDEZ 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DE PEDIATRIA-HUSM 

1363676 

VALKIRIA RIBEIRO DE 

BARCELLOS Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CLÍNICA 

MÉDICA-HUSM 

SERVIÇO TRATAMENTO INTENSIVO 

ADULTOS-HUSM 

1364103 VALQUIRIA GALLIO BULCAO Médico-Área COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

1440340 VANDERSON ROSO Médico-Área 

COORDENAÇÃO CLÍNICA CIRÚRGICA-

HUSM DIRETORIA CLINICA - HUSM 

381797 VANIA REGINA SARI Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

382807 

VANIA SALETE MORO DA 

ROSA 

Assistente em 

Administração COORDENAÇÃO FINANCEIRA-HUSM SERVIÇO DE CONTAS 

381702 

VANIA TEREZINHA RIGO 

SEGALIN Enfermeiro-Area 

COORDENAÇÃO  ENFERMAGEM 

CIRÚRGICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

1095268 

VERA CRISTINA DORNELES 

SANTOS Enfermeiro-Area SERVIÇO DE RADIOTERAPIA-HUSM SERVIÇO DE HEMATO-ONCOLOGIA-HUSM 

1585628 

VERA LUCIA LEAL DA 

SILVA 

Técnico em 

Enfermagem 

SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA 

II-HUSM 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM 

7381681 VIRGINIA MARIA COSER Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

379231 VITOR RIGAO CASSEL Médico-Área 

SECRETARIA  ADM. DIRETORIA 

CLÍNICA-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1512086 VIVIANE ROSELI DA CUNHA Médico-Área 

SERVIÇOS MÉDICOS DO PRONTO 

ATENDIMENTO-HUSM COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA-HUSM 

1585631 

VIVIANE SEGABINAZZI 

SALDANHA Enfermeiro-Area 

SERVIÇO RECUPERAÇÃO PÓS-

ANESTÉSICA-HUSM SERVIÇO DO CENTRO CIRÚRGICO-HUSM 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.885, de 19.04.12 

INCLUIR na Portaria N.20.885 de 19 de abril de 2012, os servidores 

conforme listagem abaixo: 
SIAPE NOME CARGO LOCAL DE ORIGEM 

(DE) 

LOTAÇÂO ATUAL 

(PARA) 

2583982 Rogério Pozzatti Enfermeiro-Área Direção HUSM Serviço Recuperação 

Pós-Anestésica – 

HUSM 

1423761 Marcio Alexander de 

Oliveira Santana 

Técnico em 

Enfermagem 

Serviço Recuperação Pós-

Anestésica – HUSM 

Serviço Centro de 

Material e 

Esterilização - 

HUSM 

2089242 Mariza de Fátima Marin 

Gindri 

 

Enfermeiro-Área Serviço de Hemato-

Oncologia-HUSM 

Serviço de 

Nefrologia-HUSM 

1089242 Mariza de Fátima Marin 

Gindri 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Serviço de Nefrologia-

HUSM 

Serviço de 

Internação Clínica 
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Médica II-HUSM 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.885, de 19.04.12 

EXCLUIR do anexo da Portaria N. 20.885 de 19 de abril de 2012, 

relativa à lotação dos servidores ligados ao Hospital Universitário 

de Santa Maria, a servidora Vania Terezinha Rigo Segalin, Matrícula 

SIAPE 381702. 

 

APOSTILA N.2 À PORTARIA N.20.885, de 19.04.12 

EXCLUIR do anexo da Portaria N. 20.885 de 19 de abril de 2012, 

relativa à lotação dos servidores ligados ao Hospital Universitário 

de Santa Maria, os seguintes servidores: 

Aparecida Fonseca Medeiros, Matrícula SIAPE 382323; 

Beatriz Silvana da Silveira Porto, Matrícula SIAPE 1146155; 

Glimar de Aquino da Silva, Matrícula SIAPE 1510234; 

Larry Marcos Cassol Argenta, Matrícula SIAPE 6379276; 

Lucélia Gindri, Matrícula SIAPE 1584834; 

Luiza de Oliveira Pitthan, Matrícula SIAPE 2533174; 

Lurdes Panciera, Matrícula SIAPE 378771; 

Marta Inês Mozzaquatro Passini, Matrícula SIAPE 381969; 

Michaela Nogueira Lampert Streit, Matrícula SIAPE 1362774; 

Noeli Maria Birk, Matrícula SIAPE 1550630; 

Ricardo Germano Lied, Matrícula SIAPE 1543127. 

 

N. 20.886, de 19.04.12 – PRRH 

                         CANCELAR a concessão do adicional de 

Irradiação Ionizante ao(s) servidor(es) constante(s) da relação em 

anexo, uma vez que o servidor é beneficiário de gratificação de Raio 

X obtido pela decisão judicial 97.11.01271-5/RS, sendo que o 

servidor somente poderá receber um adicional ou gratificação de 

acordo com o Art. 4° e o Art. 5°§ 1° da Orientação Normativa n.02, 

de 19 de fevereiro de 2010. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor 

379155 LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS 

6379155 LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS 

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

N. 20.887, de 19.04.12 – PRRH 

                            REMOVER o servidor Aldrei Augustus Alfaro 
Bastos, Matrícula SIAPE 1931877, Matrícula UFSM 15920, ocupante do 

cargo de Auxiliar em Administração, Código 701405, Classe C – I, 

Padrão 1, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Departamento de 

Arquivo Geral para a Divisão de Protocolo, a partir desta data. 

 

N. 20.888, de 19.04.12 – PRRH 

                            REMOVER os servidores no âmbito do Centro 
de Processamento de Dados, conforme os locais relacionados abaixo, a 

partir desta data. 
SIAPE NOME LOCAL DE ORIGEM (DE) LOTAÇÃO ATUAL (PARA) 

1667187 Andréia Farencena 

Viero 

Centro de Processamento 

de Dados – CPD 

Divisão de Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas – CPD 

1753380 Luciano Silva da 

Silva 

Divisão de Apoio ao 

Usuário – CPD 

Divisão de Suporte – 

CPD 

1767586 Daniel Michelon de 

Carli 

Centro de Processamento 

de Dados – CPD 

Divisão de Análise e 

Desenvolvimento de 
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Sistemas – CPD 

 

N. 20.889, de 19.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Daisy Rivas Mendes,  

Matrícula SIAPE 1769202, Matrícula UFSM 15018, ocupante do cargo de 

Secretário Executivo, Código 701076, Classe E – II, Padrão 2, do 

Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Curso-Programa PG Engenharia 

Civil – CT para o Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental – CT, a 

partir desta data. 

 

N. 20.890, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço Manutenção Equipamentos Instalações, atividades 

consideradas periculosas, conforme Laudo Técnico Pericial n. 090-

22/2012, de 19 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001784. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381425 ELTON GALEANO GRANES Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.891, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 
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Maria – Coordenação de Manutenção, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 091-22/2012, de 19 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001782. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095048 DACIVALDO SILVA MATOS Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.892, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Coordenação de Manutenção, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 092-22/2012, de 19 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001782. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

380511 JOÃO VALDECIR SILVA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 



160 

 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.893, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Coordenação de Manutenção, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 093-22/2012, de 19 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001782. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

381751 LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 
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V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.894, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço Manutenção Equipamentos Instalações, atividades 

consideradas periculosas, conforme Laudo Técnico Pericial n. 094-

22/2012, de 19 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001784. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1071197 VILSON DE MOURA GODOY Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de periculosidade no percentual de 

10% incidente sobre o vencimento básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 
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Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.894, de 20.04.12 

RETIFICAR o número do Laudo Módulo Adicionais SIAPENET constante na 

Portaria, sendo: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Serviço 

Manutenção Equipamentos Instalações, atividades consideradas 

periculosas, conforme Laudo Técnico Pericial n. 094-22/2012, de 19 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001784. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1071197 VILSON DE MOURA GODOY Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Serviço 

Manutenção Equipamentos Instalações, atividades consideradas 

periculosas, conforme Laudo Técnico Pericial n. 094-22/2012, de 19 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2012001254. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1071197 VILSON DE MOURA GODOY Médio 10% 

 

N. 20.895, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia e reabilitação, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 040-

25/2012, de 19 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1935715 HEDIONEIA MARIA FOLETTO PIVETTA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 
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VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.896, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia e reabilitação, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 041-

25/2012, de 19 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1929880 MELISSA MEDEIROS BRAZ Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.897, de 20.04.12 – PRRH 
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                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ensino Superior Norte do Estado – CESNORS/Palmeira das Missões – 

Departamento de Ciências da Saúde, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 005-47/2012, de 19 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2010003596. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1929285 LUIS ANTONIO MULLER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.898, de 20.04.12 – Proc. N.006641/2012-62 – PRRH 

                                                      CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) FRANCIELE PONCIO DE MORAES, matrícula 

SIAPE 1362595, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Nível de 

Classificação D, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 18 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Inglês Nível Básico (104.11.09.01), na modalidade 

presencial, com carga horária total de 216 horas, promovido pelo(a) 

SENAC - Santa Maria/RS, concluído em 19 de novembro de 2009. 

 

N. 20.899, de 20.04.12 – Proc. N.006116/2012-47 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) WILSON SEVERO 
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DA ROSA, matrícula SIAPE 381237, ocupante do cargo de Secretário 

Executivo, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 09 de abril de 2012, referente ao curso de Especialização 

em Educação Ambiental (105.11.07.005), realizado na modalidade a 

distância, promovido pelo(a)  Centro Universitário Barão de Mauá - 

Ribeirão Preto/SP. 

 

N. 20.900, de 20.04.12 – Proc. N.006118/2012-36 – PRRH 

                                                      CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ELIOMAR 

BALDUINO PAPPIS, matrícula SIAPE 380589, ocupante do cargo de 

Secretário Executivo, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação 

IV, a partir de 09 de abril de 2012, referente ao curso de 

Especialização em Educação Ambiental (105.11.07.005), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

Barão de Mauá - Ribeirão Preto/SP. 

 

N. 20.901, de 20.04.12 – Proc. N.006117/2012-91 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ROSA MARIA 

RIGHI LICHT, matrícula SIAPE 1769452, ocupante do cargo de 

Secretário Executivo, Nível de Classificação E, Nível de Capacitação 

II, a partir de 09 de abril de 2012, referente ao curso de 

Especialização em Educação Ambiental (105.11.07.005), realizado na 

modalidade a distância, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

Barão de Mauá - Ribeirão Preto/SP. 

 

N. 20.902, de 20.04.12 – Proc. N.004622/2012-00 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) PATRICIA 

SABINO DA SILVA, matrícula SIAPE 1932281, ocupante do cargo de 

Técnico de Laboratório Área, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação I, a partir de 29 de março de 2012, referente ao curso 

de Mestrado em Engenharia Mecânica (105.05.08.079), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade Federal do 

Paraná - Curitiba/PR. 

 

N. 20.903, de 20.04.12 – Proc. N.005395/2012-21 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) LUIS JUNIOR 

FINATTO, matrícula SIAPE 1934955, ocupante do cargo de Técnico de 

Laboratório Área, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, 

a partir de 30 de março de 2012, referente ao curso de Graduação em 

Farmácia (105.06.06.054), realizado na modalidade presencial, 

promovido pelo(a)  UFSM - Santa Maria/RS. 

 

N. 20.904, de 20.04.12 – Proc. N.006601/2012-11 – PRRH 

                                                       CONCEDER Progressão por Capacitação 

Profissional a(o) servidor (a) SABRINA FONTOURA AROZI, matrícula 

SIAPE 1363231, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, Nível de 

Classificação D, Nível de Capacitação III, para o Nível de 

Capacitação IV, a partir de 17 de abril de 2012, por ter realizado o 

curso de Tomografia Computadorizada no HUSM (103.06.16.00), na 

modalidade presencial, com carga horária total de 152 horas, 

promovido pelo(a) CIAPER/PRRH/UFSM - Santa Maria/RS, concluído em 19 

de setembro de 2009. 
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N. 20.905, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço de Enfermagem Pronto Atendimento, atividades 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 095-

22/2012, de 20 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau Percentual 

1934797 LEANDRO DREYER GLASENAPP Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.906, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 096-22/2012, de 20 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095082 VALDEMAR ANDRE DA COSTA SILVA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 
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básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.906, de 20.04.12 

RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 096-22/2012, de 20 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095082 VALDEMAR ANDRE DA COSTA SILVA Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Coordenação de 

Manutenção, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 096-22/2012, de 20 de abril de 2012 e Laudo 

Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095082 VALDEMAR ANDRE DA COSTA SILVA Médio 10% 

 

N. 20.907, de 20.04.12 – PRRH 
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                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 097-22/2012, de 20 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095265 VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS 

SANTOS 

Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.907, de 20.04.12 

RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 097-22/2012, de 20 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095265 VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS 

SANTOS 

Médio 10% 
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Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Coordenação de 

Manutenção, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 097-22/2012, de 20 de abril de 2012 e Laudo 

Módulo Adicionais SIAPENET nº 2011001673. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1095265 VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS 

SANTOS 

Médio 10% 

 

N. 20.908, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 098-22/2012, de 20 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1514014 GILNEY DOS SANTOS CARVALHO Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.908, de 20.04.12 
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RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 098-22/2012, de 20 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1514014 GILNEY DOS SANTOS CARVALHO Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Setor de 

Manutenção Área Física, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 098-22/2012, de 20 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1514014 GILNEY DOS SANTOS CARVALHO Médio 10% 

 

N. 20.909, de 20.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Laboratório de Análises Clínicas, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 099-22/2012, de 20 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378891 ILGO DIAS ALVES Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  
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VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.909, de 20.04.12 

RETIFICAR o local de exercício de atividades do (a) servidor (a) 

constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Laboratório de 

Análises Clínicas, atividades consideradas insalubres, conforme 

Laudo Técnico Pericial n. 099-22/2012, de 20 de abril de 2012 e 

Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378891 ILGO DIAS ALVES Médio 10% 

 

Leia-se: 

I-LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da relação anexa, com 

exercício no Hospital Universitário de Santa Maria – Coordenação de 

Manutenção, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo 

Técnico Pericial n. 099-22/2012, de 20 de abril de 2012 e Laudo 

Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

378891 ILGO DIAS ALVES Médio 10% 

 

N. 20.910, de 23.04.12 – PRRH 

                            CANCELAR, a partir desta data, os efeitos 
da Portaria N. 16.723 de 09.12.2009, que trata do exercício da 

servidora Benita Evair da Silva Rodrigues, Matrícula SIAPE 1583846, 
devendo a mesma permanecer lotada na sua lotação de origem. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS/PRRH. 

 

N. 20.911, de 23.04.12 – PRRH 

                            REMOVER o servidor Flávio César Leite, 

Matrícula SIAPE 1896960, Matrícula UFSM 15912, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, Código 701200, Classe D – I, Padrão 1, 

do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de Radiologia – HUSM 

para o Serviço de Radioterapia – HUSM, a partir desta data. 

II – O referido servidor continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS – PRRH. 

 

N. 20.912, de 23.04.12 – PRRH 

                            REMOVER a servidora Diunes de Araujo Cezar, 
Matrícula SIAPE 1101822, Matrícula UFSM 14528, ocupante do cargo de 

Auxiliar em Artes Gráficas, Código 368, Classe Especial, Padrão 1, 

do Departamento de Ciências Econômicas – CCSH para o Curso-Programa 

PG Profissionalizante em Patrimônio Cultural – CCSH, a partir desta 

data. 

 

N. 20.913, de 23.04.12 – Proc. N.005374/2012-14 – PRRH 
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                                                DECLARAR que foi concedido HORÁRIO ESPECIAL 
DE TRABALHO, de acordo com o que consta da Resolução n. 016/92, do 

Magnífico Reitor desta Universidade, ao servidor Diego Silva dos 

Santos, Matrícula SIAPE 1878124, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, em regime de 40 horas semanais de trabalho junto à 

Coordenação Financeira – HUSM, a ser cumprido no PRIMEIRO SEMESTRE 

LETIVO/2012 do Curso de Matemática – Licenciatura e Bacharelado da 

UFSM, com início em 5 de março de 2012. 

 

N. 20.914, de 23.04.12 – Proc. N.005716/2012-98 – PRRH 

                                                DECLARAR que foi concedido HORÁRIO ESPECIAL 
DE TRABALHO, de acordo com o que consta da Resolução n. 016/92, do 

Magnífico Reitor desta Universidade, à servidora Rita Denise 

Niederauer Weiss, Matrícula SIAPE 382084, ocupante do cargo de 

Técnico de Laboratório, em regime de 40 horas semanais de trabalho 

junto ao Departamento de Microbiologia e Parasitologia – CCS, a ser 

cumprido no PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO/2012 do Curso de Terapia 

Ocupacional da UFSM, com início em 5 de março de 2012. 

 

N. 20.915, de 23.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Odontologia Restauradora, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 001-

23A/2012, de 23 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001714. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

3630529 FABIO ZOVICO MAXNUCK SOARES Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 
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perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.916, de 23.03.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Departamento de Ciências Agronômicas 

e Ambientais/CESNORS – Frederico westphalen - atividades 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 002-

36/2012, de 23 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001785. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1724503 ORLANDO DE CARVALHO JUNIOR Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

APOSTILA À PORTARIA N.20.916, de 23.03.12 

RETIFICAR a data constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: PORTARIA N.20.916, de 23 de março de 2012. 

Leia-se: PORTARIA N.20.916, de 23 de abril de 2012. 

 

N. 20.917, de 23.04.12 – PRRH 
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                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Enfermagem, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 042-25/2012, de 23 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1931571 LUCIANE ADAMY MARCHETTI Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.918, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 043-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1000494 MARINES CALEGARI LAVALL Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 
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concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.919, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 044-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1362778 JOSE ANTONIO MAINARDI DE 

CARVALHO 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 
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servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.920, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 045-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

382279 CARLOS ALBERTO ARAUJO DE 

ALMEIDA 

Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 
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mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.921, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 046-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1446188 VIVIANE RATZLAFF Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.922, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 
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Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 047-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

6358752 ADOLFO FLAMARION ALMEIDA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.923, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 048-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

379248 ANGELA BEATRIZ FERT SILVEIRA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 
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afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.924, de 24.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas, consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 049-25/2012, de 24 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001690. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1620768 HELENA KOBER Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 
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Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.925, de 25.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Serviço Internação Clínica Médica II, atividades 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 100-

22/2012, de 25 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009000567. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1584732 LILIAN MEDIANEIRA COELHO STEKEL Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 



181 

 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.926, de 25.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, com exercício no Hospital Universitário de Santa 

Maria – Setor de Documentação Técnica, atividades consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 101-22/2012, de 25 de 

abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009000566. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

2550127 RAONE SOMAVILLA Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.927, de 25.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Farmácia Industrial, 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 050-

25/2012, de 25 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2009001690. 
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Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1934955 LUIS JUNIOR FINATTO Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.928, de 26.04.12 – Proc. N.017257/2011-12 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 10%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SUSANA DALLA 

NORA, matrícula SIAPE 2104148, ocupante do cargo de Técnico em 

Enfermagem, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação II, a 

partir de 10 de fevereiro de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (105.11.06.001), realizado 

na modalidade a distância, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

de Maringá - Maringá/PR. 

 

N. 20.930, de 26.04.12 – Proc. N.017058/2011-04 – PRRH 

                                CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 15%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SUSANA DALLA 

NORA, matrícula SIAPE 1104148, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, Nível de Classificação C, Nível de Capacitação IV, a 

partir de 10 de fevereiro de 2012, referente ao curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (105.11.06.001), realizado 

na modalidade a distância, promovido pelo(a)  Centro Universitário 

de Maringá - Maringá/PR. 



183 

 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.931, de 26.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Neuropsiquiatria, com desempenho 

de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 067-25A/2012, de 26 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

3086795 ANGELO BATISTA MIRALHA DA CUNHA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.932, de 26.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer(em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ciências da Saúde – Departamento de Neuropsiquiatria, com desempenho 

de atividades no Hospital Universitário de Santa Maria, consideradas 

insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 068-25A/2012, de 26 

de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009001689. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 



184 

 

379574 MIRIAN HAUBOLD BARBOSA Máximo 20% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

20% correspondente ao grau máximo incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.933, de 26.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Ensino Superior Norte do Estado – CESNORS/Palmeira das Missões – 

Departamento Ciências da Saúde, atividades consideradas insalubres, 

conforme Laudo Técnico Pericial n. 006-47/2012, de 26 de abril de 

2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET nº 2009002053. 

Matr. SIAPE Nome do Servidor Grau  Percentual 

1912499 GIOVANA CRISTINA CENI Médio 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 
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d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.934, de 26.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Tecnologia – Departamento de Engenharia Química, atividades 

consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial n. 005-

26/2012, de 26 de abril de 2012 e Laudo Módulo Adicionais SIAPENET 

nº 2010006420. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

1657862 MARCIO SCHWAAB 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 
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servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.935, de 27.04.12 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Tecnologia – Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência 

Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento de Engenharia Elétrica - 

NUPEDEE, atividades consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico 

Pericial n. 006-26/2012, de 26 de abril de 2012 e Laudo Módulo 

Adicionais SIAPENET nº 2009001685. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

1651755 DANIEL PINHEIRO BERNARDON 10% 

II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 
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VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

N. 20.936, de 27.04.12 – Proc. N.005697/2012-08 – PRRH 

                                               DECLARAR que foi concedido HORÁRIO ESPECIAL 
DE TRABALHO, de acordo com o que consta da Resolução n. 016/92, do 

Magnífico Reitor desta Universidade, à servidora Sheila Cristiane 

Müller, Matrícula SIAPE 1423722, ocupante do cargo de Técnico em 

Radiologia, em regime de 24 horas semanais de trabalho junto ao 

Serviço de Radiologia – HUSM, a ser cumprido no PRIMEIRO SEMESTRE 

LETIVO/2012 do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

da ULBRA, com início em 5 de março de 2012. 

 

N. 20.937, de 27.04.12 – Proc. N.006113/2012-11 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) ALEXANDRE 

SCHLOTTGEN, matrícula SIAPE 1760208, ocupante do cargo de Analista 

de Tecnologia da Informação, Nível de Classificação E, Nível de 

Capacitação I, a partir de 09 de abril de 2012, referente ao curso 

de Mestrado em Ciência da Computação (105.08.08.085), realizado na 

modalidade presencial, promovido pelo(a)  Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS. 

 

N. 20.938, de 27.04.12 – Proc. N.006628/2012-11 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 27%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) SUZIANE DEYSE 

VAZ PEREIRA, matrícula SIAPE 1788933, ocupante do cargo de 

Assistente em Administração, Nível de Classificação D, Nível de 

Capacitação II, a partir de 17 de abril de 2012, referente ao curso 

de Especialização em Administração Pública e Gerência de Cidades 

(105.11.07.001), realizado na modalidade a distância, promovido 

pelo(a)  Faculdade de Tecnologia Internacional - Curitiba/PR. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data. 

 

N. 20.939, de 27.04.12 – Proc. N.005818/2012-11 – PRRH 

                               CONCEDER o Incentivo à Qualificação de 52%, 
incidente sobre o vencimento básico do(a) servidor(a) RODRIGO 

RORATO, matrícula SIAPE 1616629, ocupante do cargo de Assistente em 

Administração, Nível de Classificação D, Nível de Capacitação III, a 

partir de 23 de abril de 2012, referente ao curso de Mestrado em 

Engenharia de Produção (105.01.08.023), realizado na modalidade 

presencial, promovido pelo(a)  Universidade Federal de Santa Maria - 

Santa Maria/RS. 

II - Cancelar o Incentivo anteriormente concedido a partir desta 

data 

 

N. 20.940, de 30.04.11 – PRRH 

                         LOCALIZAR o(s) servidor(es) constante(s) da 

relação anexa, para exercer (em) sua(s) atividade(s) no Centro de 

Tecnologia – Departamento de Estruturas e Construção Civil, 

atividades consideradas insalubres, conforme Laudo Técnico Pericial 

n. 007-26/2011, de 30 de abril de 2011 e Laudo Módulo Adicionais 

SIAPENET nº 2010006420. 

Matr.SIAPE Nome do Servidor Percentual 

1671667 GIHAD MOHAMAD 10% 
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II – CONCEDER-lhe(s) o adicional de insalubridade no percentual de 

10% correspondente ao grau médio incidente sobre o vencimento 

básico. 

III – DECLARAR que a(s) vantagem(s) pecuniária(s) será (ao) 

concedida(s) ao(s) servidor(es) que se encontrar(em) nos 

afastamentos de sua função/cargo em decorrência de:  

a) férias; 

b) casamento; 

c) falecimento; ou 

d) licença para tratamento da própria saúde, gestante ou em 

decorrência de acidente em serviço. 

IV – INFORMAR que, conforme o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei n. 

10.887, de 18 de junho de 2004, inciso VII, as parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho estão 

excluídas da base de contribuições, mas, em seu § 2o, prevê que o 

servidor poderá optar pela sua inclusão, para efeito de cálculo do 

benefício a ser concedido com fundamento no art. 40, da Constituição 

Federal e art. 2o da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 

no § 2o, do art. 40, da Constituição. 

V – TORNAR público que, a partir desta data, a remoção do(s) 

servidor(es) relacionado(s) para outro órgão de lotação, bem como o 

desempenho de atribuições diversas das atuais, implicará no 

cancelamento do adicional ora concedido. 

VI – RESPONSABILIZAR a Chefia Imediata pelas comunicações a serem 

feitas à Pró-Reitoria de Recursos Humanos sobre as alterações acima 

mencionadas.  

VII – CONVALIDAR os registros existentes caso o(s) servidor (es) já 

perceba(m) um dos adicionais alcançados pela Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e de acordo com os percentuais estabelecidos no 

art. 12 da Lei 8.270, de 19 de dezembro de 1991, sendo que a partir 

da publicação passa a vigorar conforme ao acima exposto. 

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 

Boletim de Pessoal. 

 

APOSTILA À PORTARIA N.20.940, de 30.04.11 

RETIFICAR a data constante na Portaria, sendo: 

Onde se lê: PORTARIA N.20.940, de 30 de abril de 2011. 

Leia-se: PORTARIA N.20.940, de 30 de abril de 2012. 

 

N. 20.941, de 30.04.12 – PRRH 

                           REMOVER a servidora Cristiane Machado 

Lourensi, Matrícula SIAPE 1584627, Matrícula UFSM 14151, ocupante do 

cargo de Técnico em Enfermagem, Código 701233, Classe D – III, 

Padrão 3, do Quadro Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de 

Tratamento Intensivo Adulto – HUSM para o Serviço de Recuperação 

Pós-Anestésica – HUSM, a partir de 9 de abril de 2012. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS – PRRH. 

 

N. 20.942, de 30.04.12 – PRRH 

                            REMOVER a servidora Taís Dellaméa, 

Matrícula SIAPE 1583776, Matrícula UFSM 14027, ocupante do cargo de 

Enfermeiro-Área, Código 701029, Classe E – III, Padrão 3, do Quadro 

Único de Pessoal da UFSM, do Serviço de Tratamento Intensivo Adulto 
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– HUSM para o Serviço do Centro Cirúrgico – HUSM, a partir de 23 de 

abril de 2012. 

II – A referida servidora continuará a perceber o Adicional de 

Insalubridade, conforme análise e manifestação da CQVS – PRRH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Concessões  

 

2.1. Autorização para Afastamentos Eventuais de Servidores da UFSM. 

N O M E LOTAÇÃO DESTINO PERÍODO 

Reimar Carlesso CCR Dom Pedrito 12.04 a 12.04.2012 

Silvestre Grzibowski CCSH Curitiba 03.04 a 05.04.2012 

Graziela E.de Lima CE S.Paulo 10.04 a 15.04.2012 

Alice M. Neocatto PRRH Poços de Caldas 10.04 a 15.04.2012 

Stephan Paul CT Bauru-SP 13.04 a 17.04.2012 

José I. Ribeiro CE POA 07.05 a 07.05.2012 
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Anemari R.L.V.Lopes CE Joaçaba-SC 09.04 a 10.04.2012 

Liane T. W. Roos CE Lajeado 09.04 a 09.04.2012 

Patrícia Chagas CESNORS Uruguaiana 07.05 a 11.05.2012 

Guilherme C. Corrêa CE S.Paulo 05.04 a 05.04.2012 

Josefa L. C. Pereira CE S.Paulo 12.04 a 15.04.2012 

Soraia N. Freitas CE Campo Grande 12.04 a 14.04.2012 

Gerson M. S. Alva CT Uberlândia-MG 09.04 a 10.04.2012 

Andrea do R. Souto CAL POA 09.04 a 13.04.2012 

Delmira B. Wolff CT Caxias do Sul 27.04 a 27.04.2012 

José A. M. Pigatto CESNORS B.Horizonte 02.04 a 04.04.2012 

Rogério F. Bermudes CESNORS Chapecó-SC 03.04 a 05.04.2012 

Marilda O.de Oliveira CE POA 01.04 a 02.04.2012 

Marília de A. Barcellos CCSH POA 11.05 a 11.05.2012 

Ana Paula Rovedder CCR POA 12.04 a 13.04.2012 

Andrey R. da Silva CT Curitiba-PR 16.04 a 19.04.2012 

Sylvio H. B. Dornelles CCNE Rio Branco-AC 12.04 a 15.04.2012 

Sylvio H. B. Dornelles  CCNE Cruz do Sul-AC 16.04 a 18.04.2012 

Liliane D. Brignol CCSH Sta.Cruz do Sul 25.04 a 25.04.2012 

Claudia R. Bellochio CE Recife-PE 17.04 a 21.04.2012 

Marcelo Fabri CCSH Caxias do Sul 17.04 a 19.04.2012 

Wilson de O.Miranda CE BSB 24.04 a 25.04.2012 

Luiz C.B.T.Neto CE Uruguaiana 16.04 a 17.04.2012 

Daniel A. Coronel CCSH São Luis-MA 06.04 a 10.04.2012 

Nara J.W.Vieira CE F.Westphalen 11.04 a 13.04.2012 

Liane B. Righi CESNORS POA 02.04 a 02.04.2012 

Caroline Casali CESNORS S.Leopoldo 16.04 a 20.04.2012 

Rogério F. Bermudes CESNORS Pelotas 11.04 a 13.04.2012 

Nilton C. Mantovanik CESNORS Lages-SC 15.04 a 19.04.2012 

Dinara X.da Paixão CT S.Paulo 10.04 a 12.04.2012 

Andréa F. Weber CESNORS Montevidéo-URU 07.05 a 11.05.2012 

Marinês T. Leite CESNORS Passo Fundo 12.04 a 13.04.2012 

Éder L. Arboit CESNORS Santa Maria 13.04 a 13.04.2012 

Neida L. K. Pellenz CESNORS Três Passos 14.05 a 18.05.2012 

Neida L. K. Pellenz CESNORS Três Passos 23.04 a 27.04.2012 

Neida L. K. Pellenz CESNORS Três Passos 28.05 a 01.06.2012 

Arci D. Wastowski CESNORS Cerro Largo 16.04 a 16.04.2012 

André W. Sandi CESNORS Montevideo-URU 07.05 a 11.05.2012 

Caroline Casali CESNORS Montevideo-URU 07.05 a 11.05.2012 

Sara R. S. Cabral CAL S.Paulo 12.04 a 14.04.2012 

Pedro D. da C. Kemerich CESNORS Santa Maria 13.04 a 13.04.2012 

Sheila Kocourek CCSH Matinhos-PR 27.04 a 30.04.2012 

Christian V. Hamm CCSH Caxias do Sul 17.04 a 18.04.2012 

Dinara X. da Paixão CT Curitiba-PR 16.04 a 19.04.2012 

Carlos J.A.K.Felix CT Ijuí 17.04 a 18.04.2012 

Luiz A.A.da Silva CESNORS Três Passos 12.04 a 12.04.2012 

José F. F. Goulart CAL Recife-PE 18.04 a 21.04.2012 

Marcio R. Badke CESNORS Três Passos 16.04 a 20.04.2012 

Marcio R. Badke CESNORS Três Passos 21.05 a 25.05.2012 

Marcio R. Badke CESNORS Três Passos 18.06 a 22.06.2012 

Cristiane Fuzer CAL S.Paulo 12.04 a 14.04.2012 

Celso I. Henz CE Pelotas 17.04 a 18.04.2012 

Maria I. Naujorks CE Recife-PE 18.04 a 21.04.2012 

Robson R. dos Reis CCSH R.de Janeiro 20.04 a 24.04.2012 
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Volney A. Matté CAL POA 20.04 a 20.04.2012 

José N. C. Marchiori CCR Quaraí 19.04 a 21.04.2012 

Miguel A. Durlo CCR Quaraí 19.04 a 21.04.2012 

Jorge A.de Farias CCR Ituporanga 18.04 a 21.04.2012 

Elio José Santini CCR Pelotas 12.04 a 13.04.2012 

Mauro V. Schumacher CCR Três Lagoas-MS 17.04 a 20.04.2012 

Luciana F. Christofari CESNORS POA 12.04 a 13.04.2012 

Vanessa B. Fortes CESNORS Santa Maria 16.04 a 20.04.2012 

João P. Velho CESNORS POA 12.04 a 13.04.2012 

Tatiana Keller CAL POA 23.04 a 27.04.2012 

Silvestre Grzibowski CCSH Toledo-PR 23.04 a 25.04.2012 

Marcelo Fabri CCSH Toledo-PR 23.04 a 25.04.2012 

José I. Ribeiro CE Sta.Cruz do Sul 18.04 a 19.04.2012 

Guilherme C. Corrêa CE Florianópolis 19.04 a 21.04.2012 

Liliana S. Ferreira CE Recife-PE 06.05 a 09.05.2012 

César S. dos Santos CCSH POA 28.04 a 01.05.2012 

Sergio A. Brondani CAL J.Pessoa-PB 28.05 a 01.06.2012 

Rogério F. S. Corrêa CCSH POA 14.05 a 15.05.2012 

Rogério C. A. Lima CT Alegrete 20.04 a 20.04.2012 

Renato D. Fonseca CCSH POA 28.04 a 01.05.2012 

Laure Garrabé CCSH Salvador-BA 23.04 a 27.04.2012 

Fernando Panno CESNORS Três Palmeiras 18.04 a 18.04.2012 

Cristiane Fuzer CAL S.Paulo 26.04 a 28.04.2012 

Elena M. Mallmann CE Rio Grande 26.04 a 28.04.2012 

Suze Scalcon CE Rio Grande 23.04 a 24.04.2012 

Luiz C. N. da Rosa CE Rio Grande 23.04 a 24.04.2012 

Gianfábio P. Franco CESNORS BSB 20.04 a 23.04.2012 

Luis A. Müller CESNORS Três Passos 08.05 a 11.05.2012 

Débora F. de Mello CE Três de Maio 13.04 a 14.04.2012 

Marcelo P. A. Vieira CE Campinas-SP 25.04 a 27.04.2012 

Marcelo P. A. Vieira CE Aracajú-SE 03.05 a 04.05.2012 

Stephan Paul CT POA 23.04 a 23.04.2012 

Marcos B. Junior CAL POA 19.04 a 20.04.2012 

Sonia T. Z. Cechin CCNE Iperó-SP 23.04 a 27.04.2012 

Evlis Carissimi CT Porto Velho-RO 02.05 a 05.05.2012 

Verli F. P.da Silveira ACVL Santiago 24.04 a 24.04.2012 

Ana Luiza C. Moraes CCSH Salvador-BA 03.05 a 04.05.2012 

Helga Correa CAL POA 25.04 a 27.04.2012 

Ronaldo Busnello CCSH S.Paulo 09.05 a 12.05.2012 

Ronaldo Busnello CCSH Curitiba 02.05 a 05.05.2012 

Maria E. L. Mousquer CE Agudo 24.04 a 24.04.2012 

Rogério P. Severo CCSH Niterói-RJ 23.05 a 28.05.2012 

Débora T. de Mello CE Agudo 24.04 a 24.04.2012 

Daniela G. Sanagiotto CT POA 01.05 a 04.05.2012 

Demétrio L. Guadagnin CT Camaquã 27.04 a 02.05.2012 

Fabiane R.de S. Bridi CE Sta.Cruz/POA 02.05 a 03.05.2012 

José N. C. Marchiori CCR Barra do Quaraí 27.04 a 29.04.2012 

Valeska M. F.de Oliveira CE B.Horizonte 02.05 a 03.05.2012 

Márcia L. Lazzarin CE POA/Bal.Pinhal 02.05 a 05.05.2012 

Vânia B. R. Paz CESNORS Piripiri-PI 03.06 a 06.06.2012 

Vânia B. R. Paz CESNORS Recife-PE 02.05 a 05.05.2012 

Marina D. Minuzzi CESNORS B.Gonçalves 25.04 a 27.04.2012 
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2.2. Licença Gala 

N O M E CARGO ÓRGÃO DIAS 

N. 

A PARTIR 

DE 

PROCESSO N. 

Margarete Machado Copeiro HUSM 08 16.04.2012 006595/2012-00 

Andreia F. Viero A.T.Inf. CPD 08 16.04.2012 006623/2012-81 

 

2.3. Licença Gestante 

N O M E CARGO ÓRGÃO DIAS 

N. 

A PARTIR 

DE 

PROCESSO N. 

Não há.      

* Adotante 

 

2.4. Licença Luto 

N O M E CARGO ÓRGÃO DIAS 

N. 

A PARTIR 

DE 

PROCESSO N. 

Mariza de F.Gindri A.Enf. HUSM 08 27.03.2012 005941/2012-24 

João P.de Barros Enferm. HUSM 08 03.04.2012 006399/2012-27 

Mariza de F.Gindri Enferm. HUSM 08 27.03.2012 005940/2012-80 

Edelvandro M.Chagas Mot. NT 08 17.04.2012 006824/2012-88 

Maria de L.Pinheiro Aux.Enf. HUSM 08 27.04.2012 007232/2012-83 

Elita Ana Faccin As.Adm. PRRH 08 17.04.2012 006963/2012-10 

Marta V. Ende P.3ºG. POLIT 08 28.04.2012 007684/2012-65 

 

2.5. Licença Paternidade 

N O M E CARGO ÓRGÃO DIAS 

N. 

A PARTIR 

DE 

PROCESSO N. 

Juliano Perottoni P.3ºG CESNORS 05 05.04.2012 006637/2012-02 

 

2.6. Licença Tratamento de Saúde 

a) Despachos de acordo com o Artigo 211 da Lei n. 8.112/90. 

N O M E CARGO ÓRGÃO DIAS 

N. 

A PARTIR 

DE 

PROCESSO N. 

Paulo T.R.da Silva T.Aud. CCSH 02 10.04.2012 006418/2012-15 

Maria A. Penna Enferm. HUSM 13 11.04.2012 006420/2012-94 

Daniel R. Plá P.3º G. CAL 13 03.04.2012 006421/2012-39 

Mateus S. Trindade T.Rad. HUSM 01 12.04.2012 006920/2012-26 

Marcia A. Penna Enferm. HUSM 06 24.04.2012 006914/2012-79 

Anderson Magalhaes P.3ºG. CAL 91 24.04.2012 006916/2012-68 

Tania M.L.Pires T.Cont. DCF 14 02.05.2012 007593/2012-20 

Denise M. Castanho P.3ºG. CCSH 15 24.04.2012 007243/2012-63 

 

 

2.7. Salário-Família 

N O M E NOME DO 

DEPENDENTE 

MÊS PROCESSO N. 

Não há.    

 

2.8. Substituições 

 

 Substituição de titulares de Funções de Confiança e Funções 

Gratificadas, conforme estabelece o Artigo 38, § 1° e 2°, e Artigo 

39, da Lei n. 8.112/90. 

N O M E CÓDIGO PERÍODO DIAS DOC. N. 
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N. 

Fernando Negrini FG-1 02.01 a 18.01.2012 17 0359/2012 

Clandia M. Gomes FG-1 21.12 a 15.01.2012 26 0348/2012 

Marcia K. Soares FG-1 19.03 a 02.04.2012 15 0412/2012 

Marcia K. Soares FG-1 03.04 a 17.04.2012 15 0412/2012 

Mauri L. Löbler CD-3 13.02 a 03.03.2012 20 0414/2012 

Rubem G.da Costa FG-3 06.02 a 11.03.2012 35 0406/2012 

Luciano V.da Costa FG-2 10.02 a 01.03.2012 21 0411/2012 

Thomé Lovato CD-1 15.02 a 15.02.2012 01 0298/2012 

Irene B.de Pelegrini CD-4 09.04 a 10.04.2012 02 0488/2012 

Carlos G. M. Hoelzel CD-3 17.01 a 30.01.2012 14 0338/2012 

Carlos G. M. Hoelzel CD-3 31.01 a 05.02.2012 06 0338/2012 

Carlos G. M. Hoelzel CD-3 23.02 a 28.02.2012 06 0338/2012 

Maria A. Pavanato FG-1 04.01 a 18.01.2012 15 0432/2012 

Maria A. Pavanato FG-1 22.02 a 22.03.2012 30 0432/2012 

Adriana M.da R. Maciel FG-1 26.03 a 05.04.2012 11 0439/2012 

Luis R.dos S.Oliveira FG-4 02.01 a 30.01.2012 29 0413/2012 

Ubiratan T.da Costa CD-3 16.01 a 19.02.2012 35 0323/2012 

Nilton S.de Oliveira FG-7 29.01 a 09.04.2012 72 0423/2012 

Claudio R.do Nascimento CD-3 02.01 a 30.01.2012 29 0357/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 12.01 a 12.01.2012 01 0428/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 16.01 a 20.01.2012 05 0428/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 06.02 a 12.02.2012 07 0428/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 22.02 a 04.03.2012 12 0429/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 12.03 a 12.03.2012 01 0429/2012 

Dalvan J. Reinert CD-1 21.03 a 21.03.2012 01 0429/2012 

José A. Parcianello CD-3 20.03 a 21.03.2012 02 0440/2012 

Maria E. Braga CD-3 13.03 a 17.03.2012 05 0421/2012 

Simoni T. Hermes CD-4 27.03 a 27.03.2012 01 0442/2012 

Ivan L. Hoffmann CD-4 13.03 a 13.03.2012 01 0445/2012 

Izabel C. C. Mezech FG-3 08.02 a 21.02.2012 14 0324/2012 

Adriana M. da R. Maciel FG-1 05.03 a 09.03.2012 05 0391/2012 

Vanessa B. Fortes FG-1 06.02 a 20.02.2012 15 0483/2012 

Liliane G. T. Della Mea CD-3 22.03 a 22.03.2012 01 0420/2012 

Luciano Dornelles FG-1 01.02 a 08.02.2012 08 0318/2012 

Luciano Dornelles FG-1 13.02 a 01.03.2012 18 0318/2012 

Edison A.da Rosa CD-3 27.02 a 13.03.2012 16 0419/2012 

Irene B.de Pelegrini CD-4 22.03 a 22.03.2012 01 0460/2012 

Virginio P. N. Filho CD-3 27.03 a 01.04.2012 06 0447/2012 

Marcelo G. Ercolani CD-4 18.02 a 03.03.2012 15 0444/2012 

Valmir Aita CD-3 28.03 a 01.04.2012 05 0459/2012 

Irineu A. Marchi CD-4 29.02 a 29.02.2012 01 0418/2012 

Irineu A. Marchi CD-4 05.03 a 06.04.2012 33 0418/2012 

Fernando Negrini FG-1 26.03 a 27.03.2012 02 0450/2012 

Nadelson C.de Moura FG-4 02.01 a 31.01.2012 30 0492/2012 

Fernando Negrini FG-1 15.02 a 16.03.2012 02 0405/2012 

Thomé Lovato CD-1 09.04 a 10.04.2012 02 0487/2012 

Renésio A. Grehs FG-1 27.02 a 11.04.2012 45 0486/2012 

Jussara D.de Barros FG-3 15.02 a 22.02.2012 08 0292/2012 

Juliana Petermenn FG-1 16.02 a 28.02.2012 13 0466/2012 

Giovana P. Pinto CD-3 12.03 a 01.04.2012 21 0457/2012 

Mara L. Cogo FG-2 02.03 a 17.03.2012 16 0438/2012 

Cleandro F.de Gasperi FG-4 09.04 a 13.04.2012 05 0514/2012 
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Cleandro F.de Gasperi FG-4 28.04 a 29.04.2012 07 0514/2012 

José M. Froehlich CD-3 23.01 a 17.02.2012 26 0259/2012 

Maria E. Braga CD-3 29.03 a 29.03.2012 01 0510/2012 

Maria E. Braga CD-3 13.04 a 15.04.2012 03 0510/2012 

Liliane G. T. Della Méa CD-3 09.04 a 12.04.2012 04 0505/2012 

Cassiano Rech FG-1 02.01 a 10.01.2012 09 0484/2012 

Cassiano Rech FG-1 31.01 a 31.01.2012 01 0484/2012 

Wilmar F.de Castro CD-4 12.01 a 12.01.2012 01 0208/2012 

Wilmar F.de Castro CD-4 27.03 a 27.03.2012 01 0470/2012 

Wilmar F.de Castro CD-4 29.03 a 29.03.2012 01 0470/2012 

Christiane A. M. Rambo FG-4 11.02 a 27.02.2012 17 0403/2012 

 

*Inclusão no Módulo de Exercícios Anteriores. 

 

3 – DIVERSOS 

 

  PORTARIA N. 016/2012-COPSIA, DE 05-04-2012. 

 

  O COORDENADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO, nomeado através da Portaria n. 51.037, de 02.05.2007, 

do Magnífico Reitor da UFSM, tendo em vista o que consta do Processo 

n. 23081.014281/2011-91, resolve: 

  DESIGNAR, o Assistente em Administração JORGE RENATO ALVES DA 

SILVA, Matrícula SIAPE 381898, o Assistente em Administração PAULO 

SÉRGIO MARQUES PEIXOTO, Matrícula SIAPE 1033830 e a Assistente em 

Administração JÉSSICA DALCIN DA SILVA, Matrícula SIAPE 1631044, todos 

do Quadro Único da UFSM, para sob a presidência do primeiro, 

constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim 

de apurar assunto contido no processo supra citado. 

II – A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

dos trabalhos. 

  João Helvio R. de Oliveira, Coordenador. 

 

  PORTARIA Nº. 017/2012 – COPSIA DE 30/04/2012. 

 

 O COORDENADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO, nomeado através da Portaria nº. 51.037 de 02.05.2007 

do Magnífico Reitor da UFSM, tendo em vista o que consta do Processo 

nº. 23081.017764/2011-48, resolve: 

 DESIGNAR, o Professor de 3° Grau Ivan Henrique Vey, Matrícula 

SIAPE 2166747, o Assistente em Administração Nilson Amaury Siqueira, 

Matricula SIAPE 382866 e o Assistente em Administração  Paulo Sérgio 

Marques Peixoto, Matrícula SIAPE 1033830  todos do Quadro Único da 

Universidade Federal de Santa Maria, para sob a Presidência do 

primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar, a fim de apurar assunto contido no processo supra 

citado. 

II - A comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

dos trabalhos. 

 João Helvio R. de Oliveira, Coordenador. 
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