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DIÁRIO OFICIAL
Secretarias de Estado

Administração
PORTARIA Nº 017/GS/SEAD             João Pessoa, 18 de janeiro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 6º, inciso VII, do Decreto n. º 26.817, de 02 de fevereiro de 2006, e
tendo em vista o que estabelece as Súmulas 346 e 473, oriundas do Supremo Tribunal Federal,

RESOLVE tornar nula a posse no cargo de Médico de VICTOR HUGO BE-
ZERRA PEDROSA, nomeado através do AG nº 753, publicado no Diário Oficial do Estado,
edição do dia 03.01.2008, por não atender ao que estabelece o item 2.1, alínea d, do Edital do
Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Secretaria de Estado da Saúde.

PORTARIA Nº 018/GS/SEAD João Pessoa, 18 de janeiro de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 6º, inciso VII, do Decreto n. º 26.817, de 02 de fevereiro de 2006, e
tendo em vista o que estabelece as Súmulas 346 e 473, oriundas do Supremo Tribunal Federal,

RESOLVE tornar nula a posse no cargo de Médico de VANESSA ROLIM
BARRETO CAVALCANTE, nomeada através do AG nº 746,  publicado no Diário Oficial do
Estado, edição do dia 03.01.2008, por não atender ao que estabelece o item 2.1, alínea d, do Edital
do Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Secretaria de Estado da Saúde.

RESENHA N.º 012/2008            EXPEDIENTE DO DIA: 16 / 01 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA N.º 013/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 16 / 01 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou os Processos
abaixo relacionados:
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RESENHA Nº 014/2008 EXPEDIENTE DO DIA:  15/01 /2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o Art. 6º e fundamentados no Art. 1º ambos inclusos no Decreto nº 27.970,
de 04 de janeiro de 2007, tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria,
despachou os Processos de DISPONIBILIDADE abaixo relacionados:
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RESENHA N.º 015/2008 EXPEDIENTE DO DIA: 17 / 01 / 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, do Decreto n. º 26.817 de 02 de fevereiro de 2006,
tendo em vista Parecer da ASSESSORIA JURÍDICA desta Secretaria, despachou o Processo de
VACÂNCIA DE CARGO abaixo relacionado:
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DIRETORIA EXECUTIVA DE  RECURSOS  HUMANOS

Portaria n° 001/08- DEREH/SEAD                                João Pessoa, 16 de janeiro de 2008

O  DIRETOR EXECUTIVO DE  RECURSOS  HUMANOS,  por
delegação de competência que lhe foi outorgada pela Portaria n° 2374/GS/SA,

datada de 18 de julho de 1988 e tendo em vista o que estabelece as Súmulas 346 e 473, oriundas do
Supremo Tribunal Federal,

RESOLVE tornar sem efeito o ato que concedeu Anotação de Tempo de Serviço,
objeto do Processo n° 13603/88/SA, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia
26.11.1988, período de 01.07.1986 a 31.03.1987, correspondente a 274 dias, do servidor PAU-
LO ROBERTO GONDIM CABRAL, matrícula n° 103.208-9 , lotado na Secretaria de Estado
do Desenvolvimento da Agropecuária e da^PêsxâjjDor infringir o disposto no Decreto n° 11.898,
de 24 de março de

RESENHA Nº   011/2008 EXPEDIENTE  DODIA  09/01/2008

O DIRETOR EXECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS,  por delegação de
competência constante na Portaria nº 2374/GS, datada de 18/07/88,  resolve desaverbar  Tempo
de Serviço dos  servidores abaixo relacionados:

LOT. NOME MAT. PROC. ORIGEM DO TEMPO TEMPO DE  SERVICO 
     PERIODO DIAS 

SEDS BENEDITA ROQUE PEREIRA 90.196-2 08.000.621-3 EMPRESA PRIVADA DE 13.07.61 A 24.11.67 
DE 01.01.74 A 05.08.75 
DE 02.10.75 A 23.03.76 
DE 01.10.76 A 01.05.85 

2.322 
   580 
   172 
3.131 

SEEC JOSÉ SOARES DA SILVA 74.754-8 07.030.195-6 EMPRESA PRIVADA DE 22.11.65 A 15.05.69 
DE 24.07.72 A 06.03.74 

1.269 
   588 

SEEC SEVERINA RAMOS ALVES DE LIMA 133.948-6 08.000.165-3 EMPRESA PRIVADA DE 16.08.66 A 16.03.67 
DE 01.12.69 A 24.12.69 
DE 01.06.70 A 12.11.76 
DE 17.01.77 A 30.01.81 
DE 01.06.82 A 31.08.83 
DE 01.12.83 A 31.10.88 

   210 
    024 
2.354 
1.475 
   454 
1.796 

SEEC VANDA NÓBREGA 57.906-8 07.030.730-0 EMPRESA PRIVADA DE 04.03.65 A 22.06.65 
DE 03.06.68 A 30.04.74 

   111 
2.158 

RESENHA Nº 012/2008      EXPEDIENTE DO DIA 09/01/2008

O DIRETOR EXECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS,  por delegação  de
competência  constante na Portaria nº 2374/GS, datada de 18.07.88, resolve desaverbar as con-
versões de Licenças Especiais em Tempo de Serviço  e/ou retificar as Licenças Especiais conce-
didas ao servidor abaixo relacionado:

     D E S A V E R B A Ç Ã O  R E T IF IC A Ç Ã O  E /O U  A N U L A Ç A O  D E  L IC E N C A S  
D E C O R R E N T E   D A  D E S A V .D O  T .D E  S E R V IC O  

L O T . M A T . N O M E  P R O C E S S O  O R IG E M  D O  T E M P O  T E M P O  D E  S E R V IÇ O  L IC E N Ç A S   
     P E R ÍO D O   D IA S   D IA S  P E R ÍO D O  N º D IA S  S IT U A Ç Ã O  

S E D H  8 0 .8 0 6 -7  J O S IM A R  Z E F E R IN O  
D A  S IL V A  

0 7 .0 5 0 .7 5 6 -2  C O N V . L IC . E S P E C IA L  -- -  - - - D e  0 1 .0 6 .8 2  a  
0 1 .0 6 .9 7  =  5 4 0  

- - - - - -  - - -  
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Semestral .................................................................................................... R$ 200,00
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FRED KENNEDY DE A. MENEZES
DIRETOR DE OPERAÇÕES

PBPREV - Paraíba Previdência
Resenha/PBprev/GP/n° 006-08

O Presidente da PBprev-Paraíba Previdência, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelos incisos I, II e III do art. 11 da Lei n° 7.517, de 30 de dezembro de 2003, DEFERIU o(s)
processo(s) abaixo relacionado(s):
Processo Requerente Assunto
5685/07 ANA LÚCIA MARIA BRASIL REVISÃO DE PENSÃO
3117/07 EDVALDO DE LIMA FERNANDES REVERSÃO DE QUOTAS
6368/07 VANUSA DE AZEVEDO MACEDO REVERSÃO DE QUOTAS
5862/07 MARIA     GILVANETE     DOS

SANTOS FERREIRA REVERSÃO DE QUOTAS
3981/07 ELIZABETH MENDONÇA DA ROCHA REVISÃO DE PENSÃO
6825/07 ROSILENE RODRIGUES DE QUEIROZ REVERSÃO DE QUOTAS
6267/07 ANTÓNIO GOMES DOS SANTOS REVISÃO DE PENSÃO
5663/07 ANA BATISTA DOS SANTOS REVISÃO DE PENSÃO
4836/07 MARIA APARECIDA VIEGAS MALHEIRO REVISÃO DE PENSÃO
5429/07 MARIA CRUZ DE OLIVEIRA REVISÃO DE PENSÃO
5940/07 MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA REVERSÃO DE QUOTAS
6181/07 RODRIGO DE ALMEIDA FERNANDES RETROATIVO DE PENSÃO

 -DEFERIMENTO PARCIAL
João Pessoa, 09 de janeiro de 2008

Educação e Cultura
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB

PORTARIA/UEPB/GR/001/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.044/2008.

RESOLVE:
Nomear, EMANUEL MARCELO LUZ, para exercer o cargo de Assistente Admi-

nistrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de acordo com o resultado do
Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/002/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.783/2008.

RESOLVE:
 Nomear, JOSENILDO MARIA DE LIMA, para exercer o cargo de Assistente

Administrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de acordo com o resultado
do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/003/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.786/2008.

RESOLVE:
Nomear, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PEREIRA, para exercer o

cargo de Químico Industrial com lotação  no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde-
CCBS, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no
DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/004/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.046/2008.

RESOLVE:
Nomear, ELIAS RODRIGUES SAMPAIO, para exercer o cargo de As-

sistente Administrativo  com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de
acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE
de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/005/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.047/2008.

RESOLVE:
Nomear, ANGÉLICA DE LUCENA NÓBREGA, para exercer o cargo de Ad-

ministradora Especialista em Gestão Pública com lotação  na Pró-Reitoria de Adminis-
tração PROAD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publi-
cado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/006/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.045/2008.

RESOLVE:
Nomear, JOSÉ GALGAN MOURA DE ARAÚJO, para exercer o cargo de

Assistente Administrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRRH,
de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11
de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
 Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/007/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.753/2007.

RESOLVE:
Nomear, VALBER MUNIZ DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Auxiliar

de Serviços Bibliotecários com lotação  na Biblioteca Central, de acordo com o resultado
do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/008/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.043/2008.

RESOLVE:
Nomear, RONIERY DE OLIVEIRA COSTA, para exercer o cargo de Assistente

Administrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de acordo com o resultado
do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/009/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.754/2007.

RESOLVE:
Nomear, VIVIANE RIBEIRO COUTINHO, para exercer o cargo de Técnico

em Informática Instalação e Manutenção de Computadores com lotação  na
Coordenadoria de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso
para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/010/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.784/2007.

RESOLVE:
Nomear, ITALO BARBOSA DE CARVALHO ALMEIDA, para exercer o

cargo de Assistente Administrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos-
PRRH, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no
DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/011/2008

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.059/2008.

RESOLVE:
Nomear, GUSTAVO SILVA MEDEIROS, para exercer o cargo de Assistente

Administrativo com lotação  na Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRRH, de acordo
com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de
outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/012/2008

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.726/2007.

RESOLVE:
Nomear, JULIA CIBELLE FREIRE DE QUEIROZ, para exercer o cargo de

Analista de Sistemas Banco de Dados com lotação  na Coordenadoria de Processamento
de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publi-
cado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/013/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
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processo n.º07.728/2007.
RESOLVE:
Nomear, ALAN BONIFÁCIO DE PONTES, para exercer o cargo de Analista

de Sistemas Banco de Dados com lotação  na Coordenadoria de Processamento de
Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado
no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/014/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.618/2007.

RESOLVE:
Nomear, RICARDO MENEZES MORENO, para exercer o cargo de Auxiliar

de Serviços Bibliotecários com lotação  na Biblioteca Central, de acordo com o resultado
do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/015/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.672/2007.

RESOLVE:
Nomear, CLAUDIO JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO, para exercer o car-

go de Técnico em Contabilidade com lotação  na Pró-Reitoria de Fianças-PROFIN, de
acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de
outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/016/2008

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.671/2007.

RESOLVE:
Nomear, CARLA CAROLINA DA SILVA LEITE, para exercer o cargo de

Técnico em Enfermagem com lotação  na , de acordo com o resultado do Concurso para
Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Campina Grande, 09 de   janeiro  de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/023/2008

  A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º00.125/2007.

RESOLVE:
Nomear, AEUDSON DA SILVA SANTOS, para exercer o cargo de Técnico

em Informática – Instalação e Manutenção de Computadores com lotação na Coordena-
ria de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos
Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 11 de  janeiro de 2008.

PORTARIA/UEPB/GR/904/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.416/2007.

  Nomear, ALESSANDRO VAGNER DE LIMA SILVA, para exercer o cargo
de  Técnico em Laboratório – Física -  com lotação no Centro de Ciências e Tecnologia-
CCT, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE
de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/905/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.399/2007.

RESOLVE:
 Nomear, GEORGE LUIS DIAS DOS SANTOS, para exercer o cargo de

Técnico em Laboratório – Análises Clínicas -  com lotação no Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde-CCBS, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Admi-
nistrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
     Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/906/2007

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.455/2007.

RESOLVE:
Nomear, ABRAÃO CLEMENTINO DE SOUSA, para exercer o cargo de

Técnico em Laboratório – Prótese Dentária -  com lotação no Centro de Ciências Bioló-
gicas e da Saúde-CCBS, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administra-
tivos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
   Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/907/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.405/2007.

RESOLVE:
Nomear, ANTÔNIO PEREIRA FORMIGA JÚNIOR, para exercer o cargo de

Técnico em Laboratório – Anatomia- -  com lotação no Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde-CCBS, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos
publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/909/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.335/2007.

RESOLVE:
Nomear, CRISTOVÃO JACQUES DE SOUSA ALMEIDA, para exercer o

cargo de  Técnico Agropecuário  com lotação no Centro de Ciências Humanas e Agrárias-
CCHA, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no
DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/910/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.476/2007.

RESOLVE:
Nomear, GIANCARLOS DA SILVA ALMEIDA, para exercer o cargo de  Téc-

nico em Informática Instalação e Manutenção de Computadores com lotação na Coor-
denação de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para
Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
 Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/911/2007

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.475/2007.

 Nomear, GUSTAVO ARAÚJO TERTO DA SILVA, para exercer o cargo de
Técnico em Informática-Instalação e Manutenção de Computadores  com lotação na
Coordenação de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para
Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/912/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.606/2007.

RESOLVE:
Nomear, MARCELO LUIZ DE FRANÇA, para exercer o cargo de  Técnico

em Informática Instalação e Manutenção de Computadores com lotação na Coordena-
ção de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos
Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/913/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.331/2007.

RESOLVE:
Nomear, RANNYERE LIMA PIRES, para exercer o cargo de  Técnico em

Informática Instalação e Manutenção de Computadores com lotação na Coordenação
de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do Concurso para  Técnicos
Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/914/2007

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.336/2007.

RESOLVE:
Nomear, JOSEMAR FREIRE DA SILVA, para exercer o cargo de Técnico

Agropecuário com lotação na Escola Agrícola Assis Chateaubriand-EAAC, de acordo com o
resultado do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
    Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/916/2007

A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.333/2007.

RESOLVE:
Nomear, JEFFERSON RAPHAEL PEREIRA DAS NEVES, para exercer o

cargo de Técnico em Informática- Instalação e Manutenção de Computadores com lota-
ção  na Coordenação de Processamento de Dados-CPD, de acordo com o resultado do
Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.

PORTARIA/UEPB/GR/915/2007

 A Reitora da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso X, do Estatuto da Instituição, de acordo com o
processo n.º07.334/2007.

RESOLVE:
  Nomear, PAULO GUILHERME MUNIZ DA CRUZ, para exercer o cargo de

Técnico em Aúdio com lotação na Assossoria de Comunicação, de acordo com o resultado
do Concurso para  Técnicos  Administrativos  publicado no DOE de 11  de  outubro de 2007.

   Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Campina Grande, 14 de   dezembro  de 2007.
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Receita
COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX

PORTARIA Nº 00027/2007/BAY      13 de Dezembro de 2007

O Subgerente da C. E. DE BAYEUX , usando das atribuições que são conferidas

pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19

de junho de1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 1034202007-2;

Considerando que através do(s) processo(s) administrativo(s) tributário(s)

regular(es), ficou comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não

mais exerce(m) sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a este Órgão e não solicitou(aram)

qualquer alteração de seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-

buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) geradas;

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.

II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem

em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,

livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo

a 13/12/2007.

Anexo da Portaria Nº 00027/2007/BAY
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COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA

PORTARIA Nº 00031/2007/SOU 17 de Dezembro de 2007

O Coletor Estadual C. E. DE SOUSA , usando das atribuições que são conferidas
pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19
de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 01796320072;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo da Portaria Nº 00031/2007/SOU
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