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Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: DE
2.3 - DEPTO. DE ODONTOLOGIA
2.3.1 - Concurso 68 - Processo nº. 23071.024296/2017-72 (01 Vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: DE

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

PORTARIA Nº 598, DE 22 DE ABRIL DE 2019

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), no uso de suas atribuições e de suas competências delegadas através da Portaria nº
01, de 02/01/2017, resolve:

I - Prorrogar por mais 1 (um) ano o prazo de vigência do concurso público do
Edital nº 36/2017-PROGEPE, de 26/12/2017, DOU de 29/12/2017, seção 3, homologado
pela Portaria nº 693, de 14/05/2018, DOU de 15/05/2018, seção 1, para provimento do
cargo efetivo da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Carreira
EBTT), conforme abaixo discriminado:

A - COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
1.1 - DEPTO. DE LETRAS E ARTES
1.1.1 - Concurso 43 - Processo nº. 23071.026240/2017-52
Classe D I - Nível 1 - Regime de Trabalho: DE
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
PORTARIA Nº 170, DE 23 DE ABRIL DE 2019

O REITOR PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21.07.2010, a Portaria nº 831, de
23 de agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de agosto de 2018, do Ministério da
Educação, e considerando:

a - Que a delegação de competência é utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar mais celeridade e
objetividade às decisões, respeitada a legalidade pertinente, situando-se na proximidade
dos fatos, pessoas ou problemas a atender, conforme o disposto no artigo 11 do Decreto-
Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

b - Que é facultado às autoridades da Administração Federal delegar
competência para a prática de atos administrativos, no âmbito de suas atribuições e
administração, conforme o artigo 12 do mesmo Decreto-Lei;

c - Que a delegação de competência não envolve a perda, pelo delegante, dos
correspondentes poderes, sendo-lhe facultado, quando entender conveniente, exercê-los
mediante avocação do caso, sem prejuízo de validade da delegação, conforme dispõe o
parágrafo único, do artigo 2°, do Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979;

d - As delegações de poderes previstas no artigo 31, incisos I e IV, do Estatuto
da Unilab, aprovado pela Resolução 42/2016/CONSUNI, e alterações posteriores; e

e - Considerando, ainda, o que consta no Processo nº 23282.001741/2019-11,
resolve:

Art. 1º Delegar competência ao (à) titular da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação para prática de atos que envolvam as agências de fomento à pesquisa,
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vedada a sua subdelegação,
especificamente:

I. representação legal da UNILAB em eventos;
II. assinatura em termos, convênios e acordos.
Art. 2º Todos os atos emitidos pelo (a) titular da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação consoante às delegações aqui dispostas deverão identificar a presente Portaria,
sem o qual, tais documentos não serão considerados válidos.

Art. 3º O (a) titular da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação responde
solidariamente com o (a) Reitor (a) em todos os atos praticados com referência a esta
portaria.

Art. 4º Este ato de delegação é revogável a qualquer tempo, conforme §2º,
artigo 14, da Lei 9784/1999;

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

ALEXANDRE CUNHA COSTA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 233, DE 26 DE ABRIL DE 2019

A Pró-Reitora de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso
da competência que lhe foi delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/1994,
considerando o processo UFOP de Seleção Simplificada para contratação de Professor
Substituto nº 23109.001518/2019-76; resolve:

Art. 1º. Homologar o resultado final da Seleção Simplificada de que trata o
Edital PROAD nº 034/2019, realizado para a contratação de professor substituto, Área:
Violão / Guitarra / Educação Musical, em que foram aprovados, pela ordem de
classificação, os candidatos José Ricardo Jamal Júnior, Cláudio Pereira de Almeida,
Frederico Tavares Herrmann e Alexandre Gismonti Medeiros Amim. Art. 2º A seleção de
que trata a presente Portaria terá validade de 01 (um) ano, contada a partir da publicação
desta no Diário Oficial da União/DOU.

RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS MINISTRO REIS VELOSO

PORTARIA Nº 59, DE 25 DE ABRIL DE 2019

O Diretor do Campus Ministro Reis Velloso, da Universidade Federal do
Piauí, no uso de suas atribuições legais e, considerando:

- o Edital nº003/2019 - Campus Ministro Reis Velloso, de 02 de abril de
2019, publicado no D.O.U. de 26 de março de 2019;

- o Processo nº 23111.003189/19-02 e as Leis: nºs 8.745/93; 9.849/99; e
10.667/03, publicadas em 10/12/93; 27/10/99 e 15/05/03, respectivamente, resolve:

- Homologar o resultado final do Processo Seletivo, para a contratação de
Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nível I, em regime de Tempo Integral - TI-40, com
lotação no Curso e Engenharia de Pesca do Campus Ministro Reis Velloso, na cidade
de Parnaíba/PI, da forma como segue:

Habilitando os candidatos: EMANUEL AIRTON DE OLIVEIRA FARIAS (1º
colocado), THAIS DANYELLE SANTOS ARAUJO (2ª colocada), GIOVANNA SANTOS DE
SOUZA (3ª colocada) e JOÃO MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA COSTA (4º colocado),
classificando o primeiro colocado para contratação.

ALEXANDRO MARINHO OLIVEIRA

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 1.499, DE 24 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN), no uso
das atribuições legais, e, considerando o disposto na Resolução nº 632, de 30 de novembro
de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e na Portaria nº 27, de 25 de
janeiro de 2017, do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), bem como o que
consta do Processo Administrativo nº 50000.018348/2019-40, resolve:

Art. 1º Conceder, por quatro anos, a partir da data de publicação desta
Portaria, nos termos do §1º do art. 8º da Resolução nº 632, de 30 de novembro de 2016,
do CONTRAN, renovação da licença de funcionamento à pessoa jurídica CANAL IN S P EÇ ÃO
VEICULAR LTDA, CNPJ nº 19.425.652/0001-04, situada no Município de Passo Fundo - RS,
Rua Alôncio de Camargo, nº 518, Integração, CEP: 99.032-040 para atuar como Instituição
Técnica Licenciada - ITL.

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

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES

PORTARIA Nº 1.553, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Anula a Portaria DENATRAN nº 109, de 31 de maio de
2016, que aplica sanção administrativa de suspensão
de 30 (trinta) dias à pessoa jurídica INSPEVILLE -
INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA - ME

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 19, inciso I, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTRAN nº 632, de 30 de novembro
de 2016, que estabelece procedimentos para a prestação de serviços por Instituição
Técnica Licenciada (ITL) e Entidade Técnica Pública ou Paraestatal (ETP), para emissão do
Certificado de Segurança Veicular (CSV), de que trata o art. 106 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB);

CONSIDERANDO a r. Sentença proferida no bojo do Processo Judicial nº
5007871-16.2016.4.04.7201, que determinou a anulação do processo administrativo nº
80000.020191/2015-50 e da Portaria DENATRAN nº 109, de 31 de maio de 2016, que aplica
sanção administrativa de suspensão de 30 (trinta) dias à pessoa jurídica INSPEVILLE -
INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA - ME;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 00553.001530/2016-94,
resolve:

Art. 1º Esta Portaria torna nula a Portaria DENATRAN nº 109, de 31 de maio de
2016, que aplica sanção administrativa de suspensão de 30 (trinta) dias à pessoa jurídica
INSPEVILLE - INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
06.021.324/0001-92.

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

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 514, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Aprova o RBAC nº 141, a Emenda nº 10 ao RBAC
nº 61 e altera as Resoluções nº 377, de 15 de
março de 2016, e nº 106, de 30 de junho de
2009.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício
da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de
setembro de 2005, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos X, XIV, XXXII e XLVI,
e 47, inciso I, da mencionada Lei, e considerando o que consta do processo nº
60800.068543/2009-87, deliberado e aprovado na 7ª Reunião Deliberativa da Diretoria,
realizada em 23 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 141,
intitulado "Certificação e requisitos operacionais: Centros de Instrução de Aviação Civil", em
substituição aos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica - RBHA 140 e 141.

Parágrafo único. O Regulamento de que trata este artigo encontra-se
disponível no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS desta Agência (endereço eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal) e na página
"Legislação" (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede
mundial de computadores.

Art. 2º Aprovar a Emenda nº 10 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
- RBAC nº 61, intitulado "Licenças, habilitações e certificados para pilotos", consistente
nas seguintes alterações:

"61.223 ...............
(a) ..............
(5) instrução de voo: ter recebido de um CIAC certificado pela ANAC, no

mínimo, 15 (quinze) horas de instrução de voo em duplo comando em aeronave da
categoria para qual é requerida a habilitação de voo por instrumento. A instrução de
voo deve incluir, no mínimo, os seguintes aspectos:" (NR)

61.233 ..............
(a) ..............
(4) instrução de voo: ter recebido de um CIAC certificado pela ANAC, dentro

de um período de 3 (três) meses precedentes à solicitação, instrução de voo que deve
incluir, no mínimo, os seguintes aspectos:" (NR)

Parágrafo único. A Emenda de que trata este artigo encontra-se disponível no
Boletim de Pessoal e Serviço - BPS desta Agência (endereço eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal) e na página
"Legislação" (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede
mundial de computadores.

Art. 3º O Anexo da Resolução nº 377, de 15 de março de 2016, que
regulamenta a outorga de serviços aéreos públicos para empresas brasileiras e dá outras
providências, passa a vigorar com as a seguintes alterações:

"1.2.15 ensino e adestramento significa a atividade de voo de instrução
prestada por entidade certificada para formação de pessoal de aviação.

1.2.16 outra, para os fins desta Resolução, significa qualquer SAE não
especificado acima." (NR)

Art. 4º O Anexo da Resolução nº 106, de 30 de junho de 2009, que aprova
sistema de gerenciamento de segurança operacional para os pequenos provedores de
serviço da aviação civil, passa a vigorar com as a seguintes alterações:

"5.5.4.Os PSAC devem desenvolver e manter também os seguintes programas:" (NR)
"7.4.5.Os P-PSAC devem desenvolver e manter também os seguintes temas:" (NR)
"Apêndice IV ...................
..........................................
3. ......................................
..........................................
3.1. ...................................
..........................................
ATIVIDADES DA 1ª FASE
1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
(operação de aeronaves e operação aeroportuária)" (NR)
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