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ATOS DE 29 DE ABRIL DE 2013 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, 

designado pelo Decreto de 4 de junho de 2012, publicado no DOU Nº 108, de 5 de junho de 

2012, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

  

Nº 194 – Autorizar a contratação de EDILSON BARROS DE MACEDO, para 

exercer a função de Professor Substituto, Especialista, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Araguaína, no curso de Gestão e Negócios 

(Cooperativismo), conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do 

Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de 

Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a 

titular do cargo Thelma Pontes Borges, que se encontra afastada para qualificação, constante 

no Processo de Seleção N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias 

improrrogáveis para efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste 

Ato no DOU. 

Nº 195 – Autorizar a contratação de RENATA ALVES DA SILVA, para exercer a 

função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotada no Campus de Arraias, no curso de Matemática, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 

DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Alcione Marques Fernandes, que se 

encontra afastada para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 196 – Autorizar a contratação de MANOEL SOARES DE ARAGÃO, para exercer 

a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotado no Campus de Arraias, no curso de Matemática, conforme o Edital N° 

PUBLICADO NO D.O.U. Nº 82, DE 30/04/2013, SEÇÃO 2, PÁG. 24 e 25. 
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36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 

DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo Idemar Vizolli, que se encontra 

afastado para exercer o cargo de Diretor de Campus, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 197 – Autorizar a contratação de ANDRÉ HENRIQUE GONÇALVES, para 

exercer a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 20 (vinte) horas semanais de 

trabalho, a ser lotado no Campus de Gurupi, no curso de Agronomia, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 

DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Keile Aparecida Beraldo Magalhães, 

que se encontra afastada para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 198 – Autorizar a contratação de LUCIANO DE JESUS GONÇALVES, para 

exercer a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 20 (vinte) horas semanais de 

trabalho, a ser lotado no Campus de Miracema, no curso de Pedagogia, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 

DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Maria Irenilce Rodrigues Barros, que 

se encontra afastada para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 199 – Autorizar a contratação de GISLENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO, 

para exercer a função de Professor Substituto, Graduado, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotada no Campus de Miracema, no curso de Serviço Social, 

conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 
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25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 

08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Vanda 

Micheli Burginski, que se encontra afastada para qualificação, constante no Processo de 

Seleção N° 23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para 

efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 200 – Autorizar a contratação de GENILSON ROSA SEVERINO NOLASCO, 

para exercer a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 20 (vinte) horas 

semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Miracema, no curso de Serviço Social, 

conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 

25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 

08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Rosemary 

Negreiros de Araújo, que se encontra afastada para qualificação, constante no Processo de 

Seleção N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para 

efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 201 – Autorizar a contratação de JULIANA AGUIAR DE MELO, para exercer a 

função de Professor Substituto, Graduado, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotada no Campus de Palmas, no curso de Ciências Econômicas, conforme o 

Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, 

publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, 

publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo Nilton Marques de 

Oliveira, que se encontra afastado para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 202 – Autorizar a contratação de ROSANA ALVES DE OLIVEIRA, para exercer 

a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotada no Campus de Palmas, no curso de Comunicação Social, conforme o 

Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, 

publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, 
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publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo José Lauro Martins, 

que se encontra afastado para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 203 – Autorizar a contratação de FRANCISCO GILSON REBOUÇAS PORTO 

JUNIOR, para exercer a função de Professor Substituto, Doutor, em regime de 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Palmas, no curso de Comunicação 

Social, conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, 

de 25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, 

de 08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Mary 

Stela Muller, que se encontra afastada por motivo de licença médica, constante no Processo 

de Seleção N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para 

efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 204 – Autorizar a contratação de ANA PAULA DA C. AMORIM PEDROSA, 

para exercer a função de Professor Substituto, Especialista, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotada no Campus de Palmas, no curso de Comunicação Social, 

conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 

25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 

08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Maria de 

Fátima de Albuquerque Caracristi, que se encontra afastada para qualificação, constante no 

Processo de Seleção N° 23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias 

improrrogáveis para efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste 

Ato no DOU. 

Nº 205 – Autorizar a contratação de VAILTON ALVES DE FARIA, para exercer a função 

de Professor Substituto, Mestre, em regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, a ser 

lotado no Campus de Palmas, no curso de Engenharia Ambiental, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 
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DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo Moises de Souza Arantes Neto, que 

se encontra afastado para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 206 – Autorizar a contratação de ANTONIO DE LA CARIDAD BATISTA 

MONTES DE OCA, para exercer a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 20 

(vinte) horas semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Palmas, no curso de 

Engenharia Ambiental, conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do 

Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de 

Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição a 

titular do cargo Elisandra Scapin, que se encontra afastada para qualificação, constante no 

Processo de Seleção N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias 

improrrogáveis para efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste 

Ato no DOU. 

Nº 207 – Autorizar a contratação de FRANK MYRON TORRES AMORIM, para 

exercer a função de Professor Substituto, Graduado, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Tocantinópolis, no curso de Ciências 

Sociais, conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, 

de 25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, 

de 08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo 

Marcelo Cleto, que se encontra afastado para qualificação, constante no Processo de Seleção 

N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 208 – Autorizar a contratação de MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA, 

para exercer a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotada no Campus de Tocantinópolis, no curso de Pedagogia, 

conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 

25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 
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08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo Flavio 

Moreira, que se encontra afastado para exercer o cargo de Diretor de Campus, constante no 

Processo de Seleção N° 23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias 

improrrogáveis para efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste 

Ato no DOU. 

Nº 209 – Autorizar a contratação de AMARILDO PEREIRA DE SOUZA, para 

exercer a função de Professor Substituto, Especialista, em regime de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, a ser lotado no Campus de Araguaína, no curso de Gestão e Negócios 

(Logística), conforme o Edital N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado 

Final, de 25/04/2013, publicado no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 

25/2013, de 08/03/2013, publicado no DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do 

cargo Degson Ferreira, que se encontra afastado para qualificação, constante no Processo de 

Seleção N° 23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para 

efetivar sua contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 210 – Autorizar a contratação de JANE GUIMARÃES SOUSA, para exercer a 

função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotada no Campus de Araguaína, no curso de Letras, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 

DOU de 11/03/2013, em substituição ao titular do cargo Wagner Rodrigues da Silva, que se 

encontra afastado para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 211 – Autorizar a contratação de ANA PAULA PIZA AOKI, para exercer a 

função de Professor Substituto, Graduado, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotada no Campus de Araguaína, no curso de Letras, conforme o Edital N° 

36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado no 

DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado no 
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DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Elisa Borges Alcântara Alencar, que 

se encontra afastada para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. A candidata terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

Nº 212 – Autorizar a contratação de VINICIUS SANTOS FERREIRA, para exercer 

a função de Professor Substituto, Mestre, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, a ser lotado no Campus de Palmas, no curso de Administração, conforme o Edital 

N° 36/2013, Resultado Final e Homologação do Resultado Final, de 25/04/2013, publicado 

no DOU de 26/04/2013, objeto do Edital de Abertura N° 25/2013, de 08/03/2013, publicado 

no DOU de 11/03/2013, em substituição a titular do cargo Líliam Deisy Ghizoni, que se 

encontra afastada para qualificação, constante no Processo de Seleção N° 

23101.000398/2013-74. O candidato terá 30 (trinta) dias improrrogáveis para efetivar sua 

contratação, contados a partir da data de publicação deste Ato no DOU. 

 
 
 

Márcio Silveira 

Reitor  


