
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

 

PORTARIA Nº 533/2013-GR, de 01 de abril de 2013. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo UFRPE nº 

23082.005582/2013-86, anexo Processo UFRPE nº 23082.020281/2012-00,  

 

RESOLVE, na forma do artigo 148 da Lei nº 8.112/1990, designar a Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar composta pelos servidores 

BETÂNIA LÚCIA SANTANA, ocupante do cargo de Secretário Executivo, Matrícula 

SIAPE nº _____, lotado(a) na SUGEP; JOSÉ EVANDRO SALES, ocupante do cargo 

Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no Departamento de 

Administração Geral e SÉRGIO EDUARDO PIMENTEL, ocupante do cargo de 

Assistente em administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no(a) Departamento de 

Administração Geral para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos narrados nos 

autos do Processo nº 23082.020281/2012-00 que contém a denúncia.  

A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente. O pedido de 
prorrogação deverá ser protocolizado com antecedência de 08 (oito) dias da data 
de vencimento da portaria inicial (§ 7º do art. 133 da Lei nº 8.112/1990). 

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 

consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

 

PORTARIA Nº 534/2013-GR, de 02 de abril de 2013. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo UFRPE nº 

23082.005583/2013-21, anexo Processo UFRPE nº 23082.022258/2012-41,  

 

RESOLVE, na forma do artigo 148 da Lei nº 8.112/1990, designar a Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar composta pelos servidores 

BETÂNIA LÚCIA SANTANA, ocupante do cargo de Secretário Executivo, Matrícula 

SIAPE nº _____, lotado(a) na SUGEP; JOSÉ EVANDRO SALES, ocupante do cargo 

Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no Departamento de 

Administração Geral e SÉRGIO EDUARDO PIMENTEL, ocupante do cargo de 

Assistente em administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no(a) Departamento de 

Administração Geral para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos narrados nos 

autos do Processo nº 23082.022258/2012-41, que contém a denúncia.  

A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente. O pedido de 
prorrogação deverá ser protocolizado com antecedência de 08 (oito) dias da data 
de vencimento da portaria inicial (§ 7º do art. 133 da Lei nº 8.112/1990). 

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 

consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

 

PORTARIA Nº 535/2013-GR, de 02 de abril de 2013. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo UFRPE nº 

23082.005571/2013-04, anexo Processo UFRPE nº 23082.019941/2012-00,  

 

RESOLVE, na forma do artigo 148 da Lei nº 8.112/1990, designar a Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar composta pelos servidores 

BETÂNIA LÚCIA SANTANA, ocupante do cargo de Secretário Executivo, Matrícula 

SIAPE nº _____, lotado(a) na SUGEP; JOSÉ EVANDRO SALES, ocupante do cargo 

Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no Departamento de 

Administração Geral e SÉRGIO EDUARDO PIMENTEL, ocupante do cargo de 

Assistente em administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no(a) Departamento de 

Administração Geral para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos narrados nos 

autos do Processo nº 23082.019941/2012-00, que contém a denúncia.  

A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente. O pedido de 
prorrogação deverá ser protocolizado com antecedência de 08 (oito) dias da data 
de vencimento da portaria inicial (§ 7º do art. 133 da Lei nº 8.112/1990). 

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 

consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

 

PORTARIA Nº 578/2013-GR, de 8 de abril de 2013. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo UFRPE nº 

23082.019092/2012-86, anexos Processos UFRPE nº 23082.000518/2012-28, 

23082.006967/2011-07, nº 23082.002964/2012-77 e 23082.004172/2013-18, 

 

RESOLVE, na forma do artigo 145 da Lei nº 8.112/1990, constituir Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar composta pelos servidores ALMIR SILVEIRA 
MENELAU, ocupante do cargo de Professor do 3ºGrau, Matrícula SIAPE nº _____, 

lotado(a) no Departamento de Letras e Ciências Humanas; VERONILDO SOUZA DE 
OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professor do 3º Grau, Matrícula SIAPE nº _____, 

lotado no(a) Departamento de Tecnologia Rural e BETÂNIA LÚCIA SANTANA, 

ocupante do cargo de Secretário Executivo, Matrícula SIAPE nº _____, lotado(a) na 

SUGEP para, sob a presidência do primeiro e conforme Parecer nº 31/2012-PJ-

UFRPE/PGF/AGU, apurar os fatos narrados no Processo nº 23082.000518/2012-28. 

A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente. O pedido de 
prorrogação deverá ser protocolizado com antecedência de 08 (oito) dias da data 
de vencimento da portaria inicial. 

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 

consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 

 

PORTARIA Nº 594/2013-GR, de 10 de abril de 2013. 
 

 

 
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo nº 

23082.006378/2013-82, 
 

   
RESOLVE, na forma do artigo 145 da Lei nº 8.112/1990, constituir Comissão 

de Sindicância composta pelos docentes FABIO CHARAO KURTZ, ocupante do 

cargo de Professor do 3º Grau, Matrícula SIAPE nº _____, lotado(a) no(a) Unidade 

Acadêmica de Garanhuns; NEUZA DE BARROS MARQUES, ocupante do cargo de 

Professor do 3º Grau, Matrícula SIAPE nº _____, lotado(a) no(a) Unidade Acadêmica 

de Garanhuns e pelo Técnico Administrativo AMADEU BEZERRA DA SILVA, 

ocupante do cargo de Motorista, Matrícula SIAPE nº _____, lotado(a) no(a) Unidade 

Acadêmica de Garanhuns, para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos narrados 

no Processo nº 23082.006073/2012-90.  

A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente, protocolizado 
com antecedência de 08 (oito) dias da data de vencimento da portaria inicial. 

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 
consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 
 
 
 
 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA  



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

 

 PORTARIA Nº 703/2013-GR, de 24 de abril de 2013. 
 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o 

que consta no Processo UFRPE nº 23082.003010/2013-62,  

 

 

 

RESOLVE: 
 

 

 

INDICAR os servidores BETANIA LUCIA SANTANA, matrícula SIAPE nº 

_____, ocupante do cargo de Secretário Executivo, lotada na Superintendência de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e JOSE EVANDRO SALES, matrícula SIAPE 

nº _____, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Departamento 

de Administração Geral, para composição de Comissão de Sindicância no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, para apuração de 

irregularidades relatadas no Processo nº 23294.006410.2011-72, em complemento aos 

trabalhos da Comissão Sindicante instaurada pela Portaria nº 88/2012-GR, do referido 

Instituto, conforme Ofício nº 075/2012-GR/IFPE, de 19.2.2012, constante do processo 

acima mencionado. 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
 

 

PORTARIA Nº 715/2013-GR, de 29 de abril de 2013. 
 
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 143 da Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta no Processo UFRPE nº 

23082.004762/2013-41, anexo Processo nº 23082.019083/2012-95,  
 

 
RESOLVE, designar a Comissão Permanente de Sindicância composta pelos 

servidores BETÂNIA LÚCIA SANTANA, ocupante do cargo de Secretário Executivo, 

Matrícula SIAPE nº _____, lotado(a) na Superintendência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas; JOSÉ EVANDRO SALES, ocupante do cargo 

Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no Departamento de 

Administração Geral e SÉRGIO EDUARDO PIMENTEL, ocupante do cargo de 

Assistente em administração, Matrícula SIAPE nº _____, lotado no(a) Departamento de 

Administração Geral para, sob a presidência do primeiro, dar continuidade as apurações 

do processo 23082.004762/2013-41 e anexo. 

A comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, mediante requerimento do presidente, protocolizado 
com antecedência de 08 (oito) dias da data do vencimento da portaria inicial.  

Após a fase de instrução a Comissão deverá elaborar relatório minucioso, 

indicando as peças principais dos autos, as provas em que se baseou para formar sua 

convicção e conclusão quanto à inocência ou responsabilização dos envolvidos 

consignando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, conforme determina 

o art. 165 da Lei nº 8.112/1990. 

 
 
 

MARIA JOSÉ DE SENA 
REITORA 


