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Protocolo: 2022/367129
Portaria N° 2061/22, de 25 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa criSTiNa dE SoUZa caBral, id. fun-
cional nº 54187975/2, cargo de TÉcNico EM laBoraTÓrio c - i, lotado 
na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, Progressão funcio-
nal por Merecimento – Qualificação Profissional – Conclusão de curso de 
Extensão ou Treinamento, período aquisitivo 2020/2022, para referência ii 
da classe c, do cargo de TÉcNico EM laBoraTÓrio integrante do qua-
dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 28.03.2022.
Protocolo: 2022/135188
Portaria N° 2030/22, de 24 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SHEYla fErNaNda da coSTa BarBoSa, id. 
funcional nº 54194729 / 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por Merecimento – Qualificação Profissional – Conclusão de curso de Ensi-
no Superior, período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 02.02.2022.
Protocolo: 2022/311611
Portaria N° 2110/22, de 26 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) KElY da SilVa BarroS, id. funcional nº 
57202571/ 1, cargo de Técnico em Enfermagem B – ii, lotada na coorde-
nadoria administrativa do campus ii, Progressão funcional por Merecimen-
to-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2014/2016, para referên-
cia iii da classe B, do cargo de TÉcNico EM ENfErMaGEM integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 16.03.2022.
Protocolo: 2022/533330
Portaria N° 2108/22, de 26 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rEGiNa coEli araÚJo riBEiro, id. funcio-
nal nº 2005034/ 3, cargo de Técnico em Biblioteconomia c - i, lotada na 
coordenadoria administrativa do campus i, Progressão funcional por Me-
recimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, para 
referência ii da classe c, do cargo de TÉcNico EM BiBlioTEcoNoMia 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 03.05.2022.
Protocolo: 2020/740260
Portaria N° 2109/22, de 26 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MaNoEl da coNcEiÇÃo fariaS, id. fun-
cional nº 57201262/ 1, cargo de Motorista c - i, lotado no campus de São 
Miguel do Guamá, Progressão funcional por Merecimento-avaliação de de-
sempenho, período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, 
do cargo de MoToriSTa integrante do quadro permanente de servidores 
Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa 
a contar de 21.09.2020.
Protocolo: 2022/325425
Portaria N° 2094/22, de 26 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) adErBal MoUra SaNToS, id. funcional nº 
5794366/ 1, cargo de Técnico em analista de Sistema B - iV, lotado na di-
retoria de acesso e avaliação, Progressão funcional por Merecimento-ava-
liação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, para referência i da 
classe c, do cargo de TÉcNico EM aNaliSTa dE SiSTEMa integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 18.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805503
iNGressso No teMPo iNteGraL e dedicaÇÃo eXcLUsiVa
Protocolo: 2022/468260
Portaria N° 2057/22, de 25 de maio de 2022.
iNGrESSar a categoria de TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa a 
contar de 06.05.2022, do servidor iVoNETE ViEira PErEira PEiXoTo, id. 
funcional nº 103640/ 4, cargo de ProfESSor adJUNTo.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805533
aLteraÇÃo da cateGoria de tide de GestÃo Para tide 
coNVeNcioNaL
Protocolo: 2022/360353
Portaria N° 2027/22, de 24 de maio de 2022.
alTErar a categoria de TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE 
GESTÃo Para TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa coNVENcio-
Nal a contar de 04.04.2022, da servidora SaNdra do Socorro dE Mi-
raNda NEVES.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805540
iNGresso No teMPo iNteGraL e dedicaÇÃo eXcLUsiVa.
Protocolo: 2022/559580
Portaria N° 2058/22, de 25 de maio de 2022.
iNGrESSar a categoria de TEMPo iNTEGral E dEdicaÇÃo EXclUSiVa a 
contar de 06.05.2022, do servidor cilENE aParEcida dE SoUZa MElo, 
id. funcional nº 5926665/ 2, cargo de ProfESSor aUXiliar.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805514

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/508687
Portaria N° 1991/22, de 24 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo carValHo dE araÚJo, id. 
funcional nº 5446236/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, progressão VErTi-
cal, para referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a 
contar de 11.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805548
coMitÊ cieNtÍFico iNterNo.
Protocolo: 2022/499229
Portaria N° 1935/22, de 19 de maio de 2022
art. 1º - dESiGNar, os servidores relacionados a seguir, para comporem o 
Comitê Científico Interno - CCI, vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UEPa, com vigência no período de 01/04/2022 a 31/03/2023.
cENTro dE ciÊNciaS SociaiS E EdUcaÇÃo – ccSE
admilson alcântara da Silva
adriane dos Prazeres Silva
aldeniza de oliveira Ximenes
ana lídia Nauar Pantoja
caetano da Providência Santos diniz
carlos Elias de Souza Braga
Elisângela cláudia de Medeiros Moreira
Jessiléia Guimarães Eiró
Jonas Monteiro arraes
José fernando Pereira leal
José Ruy Henderson Filho
léa Maria Gomes da costa
lígia amaral filgueiras
Marcos antônio Barros dos Santos
Maria do Socorro castro Hage
Miguel chaquiam
Pablo luís Baia figueiredo
Penn lee Menezes rodrigues
Suzanny Pinto Silva Bium
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
cENTro dE ciÊNciaS BiolÓGicaS E da SaÚdE – ccBS
ana Virgínia Soares Van den Berg
carlos alberto Marques de carvalho
debora ribeiro da Silva campos folha
Edna ferreira coelho Galvão
Eliane do Socorro de Sousa aguiar Brito
Emanuel de Jesus Soares de Sousa
franciane de Paula fernandes
francisca regina de oliveira carneiro
fernando de Souza flexa ribeiro filho
Gileno Edu lameira de Melo
ivete furtado ribeiro caldas
leila Maúes oliveira
Hanna Maria de fátima Pinheiro carrera
Maridalva ramos leite
Mary Elizabeth de Santana
Móises Simão Santa rosa de Sousa
Nelson antonio Bailão ribeiro
Nonato Márcio custódio Maia Sá
regis Bruni adriolo
Sanny Helena Valente de Oliveira Albério
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
cENTro dE ciÊNciaS NaTUraiS E TEcNoloGia – ccNT
antônio Erlindo Braga Júnior
Eder Silva de oliveira Hélio
Raymundo Ferreira Filho
ismael Matos da Silva
Josyane Brasil da Silva
luciane do Socorro Nunes dos Santos Brasil
Marcelo José raiol Souza
Núbia Suely Silva Santos
Samantha Nahon Bittencourt
Seidel ferreira dos Santos
Verônica de Menezes Nascimento Nagata
Vitor William Batista Martins
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 805568
coLeGiado do cUrso de BioMediciNa
Protocolo: 2022/530159
Portaria N° 1936/22, de 19 de maio de 2022.
art. 1º - dESiGNar os membros relacionados a seguir, como representan-
tes do colegiado do curso de Biomedicina, para o biênio 2022/2024.
TiTUlarES (BElEM):
carloS alBErTo MarQUES dE carValHo
KaTia rEGiNa BEZErra
NilSoN VEloSo BEZErra
SUPlENTES (BElEM):
aNa PaUla araUJo GUiMaraES
aNdErSoN BENTES dE liMa
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