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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019

SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÃO
Portaria-SEI n.º 118, de 29 de julho de 2019
A superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de sua
competência que lhe foi subdelegada pela Portaria-SEI n.º 8, de 9 de janeiro de 2019, do presidente da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, resolve:

Art. 1.º Designar, para acompanhamento e fiscalização do Contrato 74/2019 (Processo 23127.000254/2019-15)
firmado com a empresa Inova Serviços de Mão de Obra Eireli, CNPJ 06.979.037/0001-90) cujo objeto é a
contratação de serviços contínuos de porteiro nos postos fixados nas portarias do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e de seus anexos, com a função de gerenciar,
acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no edital
e no contrato.
I. Fiscal Gestor

Titular

Nome

Matrícula Siape

Renata Maria Dias de Abreu

1445192

II. Fiscal Técnico

Titular

Nome

Matrícula Siape

Eurípedes Rogério dos Santos Camilo

1444320

III. Fiscal Administrativo:

Titular

Nome

Matrícula Siape

Mariluci de Oliveira Moraes

1445085

Art. 2.º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além
de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o Termo de
Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às contratações
administrativas, em especial a Lei n.º 8.666/1993, Instrução Normativa SG/MPDG n.º 5/2017 e alterações
posteriores;
III. Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV. Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da contratação;
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V. Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI. Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando,
juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII. Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo fiscal técnico, para a
autorização da diretoria demandante.

Art. 3.º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado, observando se a Contratada
cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o Termo de
Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo administrativo;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à contratação, em
especial a Lei n.º 8.666/1993, Instrução Normativa SG/MPDG n.º 5/2017 e alterações posteriores;
III. Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as condições (objeto,
prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;
IV. Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos, ou fatos
relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto da contratação, dos prazos estabelecidos, ou que
acarretem a necessidade de prorrogação de prazos ou de vigência contratual, propondo a aplicação de
penalidades ou outras sanções, quando for o caso;
V. Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto a informações ou
procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da Contratada;
VI. Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas pertinentes à execução
da contratação, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;
VII. Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando os
documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e
dos prazos estabelecidos;
VIII. Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer conclusivo, os documentos
necessários à comprovação da aquisição e/ou execução dos serviços, rigorosamente, na forma exigida em
Cláusula Contratual;
IX. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das especificações, bem como
qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em desacordo com as condições estabelecidas no Edital,
Projeto Básico/Termo de Referência;
X. Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a autorização da autoridade
demandante, após a ratificação do gestor da contratação.

5

N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Art. 4.º Compete ao Fiscal Administrativo do Contrato atribuições constantes do art. 40, inciso III, da Instrução
Normativa SG/MPDG n.º 5/2017, referentes ao acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos
serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, além de:
I. Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação, supervisionando sua execução
orçamentária;
II. Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura para
pagamento;
III. Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontra-se na forma estabelecida
na contratação;
IV. Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no instrumento contratual;
V. Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à observância das condições
pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução, faturamento e pagamento e outros esclarecimentos
que venham a ser solicitados;
VI. Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal encaminhados pelo fiscal da
contratação que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas na contratação;
VII. Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual.

Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Ana Lúcia de Assis Simões
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Portaria-SEI n.º 119, de 29 de julho de 2019
A Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no uso de sua
competência que lhe foi subdelegada pela Portaria – SEI n.º 8, de 9 de janeiro de 2019, do Presidente da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, resolve:

Art. 1.º Designar os servidores/empregados públicos abaixo indicados para atuarem como fiscais do contrato
relacionado, com a função de gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento de
todas as obrigações estabelecidas no edital e no contrato, bem como efetuar a medição de parcelas/etapas e
atesto em notas fiscais.
Fiscais

Contrato

Objeto

Contratada

Processo

Titular
Dener Donizetti
Cunha Matos

Prestação de serviço de

Siape: 190669
4/2019
Suplente
Regiano Natal

emissão de certificados
digitais do tipo A3 (com e sem
token)

Companhia de
Tecnologia da
Informação do Estado de
Minas Gerais - Prodemge

23521.000023/201959

Basílio Gallo
Siape: 2101505

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ana Lúcia de Assis Simões
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DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

DESIGNAÇÃO

Portaria-SEI n.° 280, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pela Portaria n.° 22, do superintendente do
Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro, de 7 de março de 2014, publicado no Boletim de
Serviço n.° 1, de 17 de março de 2014, resolve:

Art. 1.° Designar a emprega pública Taciana Oliveira Alves, siape 2101432, Assistente Administrativo, substituta
do cargo de chefe da Unidade de Almoxarifado, ocupado atualmente por Giovanni Silvério da Silva, nas
ausências e impedimentos legais do titular.

Art. 2.° Em consequência fica revogada a Portaria n.° 81 de 7/5/2019.

Art. 3.° Os efeitos desta Portaria se aplicam a partir de 15 de julho de 2019.

Ana Palmira Soares dos Santos
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MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAIS DE COLABORADORES

Portaria-SEI n.° 260, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Elisangela Rosaria dos Santos, Siape 2118828, ocupante do emprego de
Técnico em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em
exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital
de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 261, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Cleuma Silva Araujo, Siape 2118814, ocupante do emprego de Técnico em
Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em exercício de
atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a
partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 262, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Jussara Raquel Caseca, Siape 2167028, ocupante do emprego de Técnico
em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em exercício de
atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a
partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 263, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Glenia Hayder de Souza Gonçalves, Siape 2118844, ocupante do emprego
de Técnico em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
(Enfermaria), em exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos
Biológicos do Hospital de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 264, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Luciene Dias Oliveira, Siape 2232228, ocupante do emprego de Técnico em
Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade Clínica Médica (Enfermaria), em exercício de atividade considerada
insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a partir de 1.º de julho de
2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 265, de 25 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Ivanilde Folha de Oliveira, Siape 2136389, ocupante do emprego de
Técnico em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade Clínica Médica (Enfermagem), em exercício de atividade
considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a partir de
1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 267, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Roseli Alves Loureiro, Siape 2167380, ocupante do emprego de Técnico em
Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Enfermaria), em
exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital
de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 268, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Lida Nogueira Machado, Siape 2101534, ocupante do emprego de Técnico
em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Enfermaria), em
exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital
de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos

16

N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.° 269, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Danielle Barbosa Pacheco de Matos, Siape 3075002, ocupante do emprego
de Técnico em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
(Enfermaria), em exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos
Biológicos do Hospital de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 270, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Helena Batista da Rocha, Siape 2166986, ocupante do emprego de Técnico
em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em exercício de
atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a
partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 271, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Jaci Timoteo Vargas Siape 2101458, ocupante do emprego de Técnico em
Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em exercício de
atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a
partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 272, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Karina Aparecida Correa, Siape 2128636, ocupante do emprego de Técnico
em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em exercício de
atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital de Clínicas, a
partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.

Ana Palmira Soares dos Santos
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Portaria-SEI n.° 273, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Jerusa Cristina da Silva, Siape 2396328, ocupante do emprego de Técnico
em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Enfermaria), em
exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital
de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, incidente sobre o
vencimento básico.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.° 274, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, e considerando o Laudo de Insalubridade
de 1.º de agosto de 2015, resolve:

Art. 1.º Localizar o(a) empregado(a) Andreia Rosa Santos Cordeiro, Siape 2352057, ocupante do emprego de
Técnico em Enfermagem, no(a) GAS-DGC-Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em
exercício de atividade considerada insalubre, conforme Laudo de Insalubridade/Riscos Biológicos do Hospital
de Clínicas, a partir de 1.º de julho de 2019.

Art. 2.º Conceder-lhe o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), grau máximo, incidente sobre o
vencimento básico.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.° 275, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, resolve:

Art. 1.º Remanejar internamente GA-DAF-SA-Unidade de Apoio Operacional para a GA-DAF-SA-Unidade de
Licitações do Hospital de Clínicas da UFTM o(a) empregado(a) público da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - Ebserh - Delana Marcia Souza Silva, Siape 2136372, ocupante da função de chefe.

Art. 2.º O(a) empregado(a) público não faz jus a nenhum adicional, em razão da atividade ser considerada
salubre, conforme laudo individual de insalubridade.

Art. 3.º Os efeitos desta Portaria se aplicam a partir de 3 de junho de 2019.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.° 276, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, resolve:

Art. 1.º Remanejar internamente GAS-DGC-Setor de Urgência e Emergência para a GA-Divisão de Gestão de
Pessoas do Hospital de Clínicas da UFTM o(a) empregado(a) público da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - Ebserh - Juliana Santos Borba, Siape 2275737, ocupante do cargo de Enfermeiro Assistencial.

Art. 2.º Os efeitos desta Portaria se aplicam a partir de 10 de junho de 2019.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.º 277, de 26 de julho de 2019
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, resolve:

Art. 1.º Lotar no(a) GAS-DADT-Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos do Hospital de Clínicas da
UFTM o(a) empregado(a) público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh – Ana Flávia dos Reis
Machado, Siape 3127202, ocupante do cargo de Enfermeiro Intensivista.

Art. 2.º Em consequência o(a) empregado(a) público faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, em
razão da atividade ser considerada insalubre, conforme laudo individual de insalubridade.

Art. 3.º Os efeitos desta Portaria retroagem a 3 de junho de 2019.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.º 278, de 26 de julho de 2019
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, resolve:

Art. 1.º Lotar no(a) GAS-DGC-Unidade do Sistema Cardiovascular do Hospital de Clínicas da UFTM o(a)
empregado(a) público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh – Jose Telmes Rodrigues de
Oliveira, Siape 3127320, ocupante do cargo de Enfermeiro Intensivista.

Art. 2.º Em consequência o(a) empregado(a) público(a) faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo,
em razão da atividade ser considerada insalubre, conforme laudo individual de insalubridade.

Art. 3.º Os efeitos desta Portaria retroagem a 3 de junho de 2019.
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N.º 237, segunda-feira, 29 de julho de 2019
Portaria-SEI n.º 279, de 26 de julho de 2019
A chefe da Divisão de Gestão de Pessoas no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 22, de 7 de
março de 2014, do Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM, resolve:

Art. 1.º Lotar no(a) GAS-DADT-Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos do Hospital de Clínicas da
UFTM o(a) empregado(a) público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Nicolle Lidiane Silva,
Siape 3127002, ocupante do cargo de Enfermeiro Intensivista.

Art. 2.º Em consequência o(a) empregado(a) público faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, em
razão da atividade ser considerada insalubre, conforme laudo individual de insalubridade.

Art. 3.º Os efeitos desta Portaria retroagem a 3 de junho de 2019.
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