
 

 

 

 

 

 

009ª EDIÇÃO ESPECIAL–PAD                                       Data: 03/03/2016 

 

PORTARIA Nº 027/2016 - IEAA, de 01 de março de 2016. 
I – REVOGAR as portarias nº 003/2016-IEAA e nº 015/2016-IEAA que designou a comissão de 

processo administrativo de sindicância e prorrogou prazo para conclusão dos trabalhos, 

respectivamente; II – RECOMPOR a comissão de Processo Administrativo de Sindicância para 

apurar, no âmbito do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, a denúncia de ausência em 

sala de aula do servidor matrícula SIAPE 1719592, bem como os fatos e atos ilícitos conexos, com 

os seguintes membros: Presidente: Valmir Flores Pinto – SIAPE 1555154. Membros: Suely 

Aparecida do Nascimento Mascarenhas – SIAPE 1547040; Marnice Araújo Miglio – SIAPE 

1689978. III – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos a contar da 

data de instalação da Comissão. Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

PORTARIA Nº 013/2016 - ICSEZ, de 02 de março de 2016. 
I – I N S T A U R A R  PROCESSO DE SINDICÂNCIA para apurar, no âmbito do Instituto de 

Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, a denúncia de não devolução de equipamentos (refletor de 

lâmpada Led 126 – Processo nº 002/2016 – e desaparecimento de 20 gravadores de voz – Processo 

nº 003/2016, ambos do laboratório do Curso de Comunicação Social/Jornalismo), ocorrida naquelas 

dependências, atribuídas no primeiro caso a não devolução do equipamento por parte do discente 

matrícula 21454917, e no segundo caso atribuído a pessoas desconhecidas; verificar ainda demais 

fatos conexos, constante nos processos nº 002 e 003/2016. II – DESIGNAR  os seguintes membros 

para compor a Comissão incumbida de conduzir o referido processo, com prazo de 30 (trinta) dias 

para concluir os respectivos trabalhos: Presidente: Técnico-administrativo em Educação Valcemir 

da Rocha Costa, Matrícula SIAPE nº 1576440. Membros: Técnico-administrativo em Educação 

Gracy Ane Souza Soares, Matrícula SIAPE nº 1577341; Técnico-administrativo em Educação 

Widison de Araújo e Silva Filho, Matrícula SIAPE nº 1877710. Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

PORTARIA Nº 014/2016 - ICSEZ, de 03 de março de 2016. 
I – INSTAURAR PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA para apurar, no âmbito do 

Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, a denúncia de possível furto de 10 (dez) peças 

de cabos flexíveis do almoxarifado do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia e demais 

fatos conexos, constantes nos processos nº 009 e 010/ROD/ICSEZ/2015. II – DESIGNAR os 

seguintes membros para compor a Comissão incumbida de conduzir o referido processo, com prazo 

de 30 (trinta) dias para concluir os respectivos trabalhos: Presidente: Professor Pedro Marinho 

Amoedo, Matrícula SIAPE nº 3377195. Membros: Técnico-administrativo em Educação Deyvid 

Andrade de Souza, Matrícula SIAPE nº 1799312; Técnico-administrativo em Educação José Maria 

dos Santos Assis, Matrícula SIAPE nº 2096916. Dê-se ciência e cumpra-se. 
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