
 

 

 

 

 

 

  87º EDIÇÃO ESPECIAL APOSTILAMENTO        Data: 19/06/2013 

 

APOSTILAMENTO, de 02 de maio de 2013 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 1537/2013 de 29.04.2013 publicada em 05.05.2013, do Sr. 

Edson Andrade Ferreira, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: lotado na 

Faculdade de Estudo Sociais, para lotado na Faculdade de Tecnologia. 

APOSTILAMENTO, de 02 de maio de 2013 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 0483/2013 de 06.02.2013 publicada em 07.02.2013, do Sr. 

José Rodrigues Cardoso Filho, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: à 

servidora José Rodrigues Cardoso Filho, para: Ao servidor José Rodrigues Cardoso Filho. 

APOSTILAMENTO, de 14 de maio de 2013 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração 

no texto de aposentadoria da Portaria nº 008/2013 de 02.01.2013 publicada em 03.01.2013, do 

Sr. Benildon Castilho Pereira, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: ao 

servidor Benildo Castilho Pereira, para: Benildon Castilho Pereira. 

 APOSTILAMENTO, de 15 de maio de 2013 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 3.211/2012 de 19.12.2012 publicada em 19.12.2012, do Sr. 

Carlos Guillermo Rojas Nino, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: com 

proventos proporcionais a 12.775/10.950 anos, para: com proventos proporcionais a 

4.998/12.775. 

APOSTILAMENTO, de 17 de maio de 2013 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração 

no texto de aposentadoria  da Portaria nº 1.635/2009 de 12.08.2009 publicada em 

14.08.2009, da Sra. Maria Madalena Araújo da Silva, faz-se publicar no boletim de serviço 

desta Instituição:Com proventos proporcionais a 29/30 anos de tempo de contribuição e Padrão 

de Vencimento 14, para:Com proventos proporcionais a 10.698/10.950 anos de tempo de 

contribuição e Padrão de Vencimento 15. 
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APOSTILAMENTO, de 17 de maio de 2013 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração 

no texto de aposentadoria da Portaria nº 2.888/2008 de 23.12.2008 publicada em 30.12.2008, do 

Sr. Giancarlo Stefani, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: com proventos 

proporcionais a 18/35 anos ao tempo de contribuição, para: com proventos proporcionais a 

6.626/12.775 anos ao tempo de contribuição. 

APOSTILAMENTO, de 27 de maio de 2013 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a 

alteração no texto de aposentadoria da Portaria nº 2.477/2013 de 01.11.2011 publicada em 

04.11.2011, da Sra. Laura Vicuña dos Santos, faz-se publicar no boletim de serviço desta 

Instituição: Laura Vicuña dos Santos (esposa), para: Laura Vicuña dos Santos (companheira). 

APOSTILAMENTO, de 28 de maio de 2013 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a 

alteração no texto de aposentadoria da Portaria nº 1.876/2011, do Sr. Carlos Antônio de Sena, 

faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: onde se lê: com 20% (vinte por cento) de 

gratificação por tempo de serviço. Leia-se: com 19% (dezenove por cento) de gratificação por 

tempo de serviço. 

APOSTILAMENTO, de 12 de junho de 2013 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 1.867/2009, do Sr. Fábio Androeza da Gama, faz-se 

publicar no boletim de serviço desta Instituição: onde se lê: aposentadoria por invalidez com 

proventos proporcionais.I-Leia-se: aposentadoria por invalidez permanente com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição 33/35.II- Onde se lê: c/c o Artigo 1º da Lei nº 

10.887/04. Leia-se: combinado com Art. 6 – A da Emenda Constitucional 41/2003 incluído pela 

Emenda Constitucional 70/2012. 

APOSTILAMENTO, de 12 de junho de 2013 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 534/2009, a qual concedeu aposentadoria por invalidez 

com proventos proporcionais à servidora Sra. Izabel Cristina Soares Rolo, faz-se publicar no 

boletim de serviço desta Instituição: I - onde se lê: c/c o Artigo 186, § 1º; Leia-se: combinado 

com Art. 6 – A da Emenda Constitucional 41/2003 incluído pela Emenda Constitucional 

70/2012. 
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APOSTILAMENTO, de 12 de junho de 2013 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 1.867/2009, a qual concedeu aposentadoria por invalidez 

permanente com proventos proporcionais à servidora Sra. Maria do Perpétuo Socorro da Silva 

Brandão, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição: I - onde se lê: aposentadoria 

por invalidez permanente com proventos proporcionais de 7.363/10.950 ao tempo de 

contribuição; Leia-se: aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição 20/30. II- Onde se lê: com proventos calculados com base no Artigo 1º 

da Lei 10.887/04. Leia-se: combinado com Art. 6 – A da Emenda Constitucional 41/2003 

incluído pela Emenda Constitucional 70/2012. 

APOSTILAMENTO, de 12 de junho de 2013 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 2.156/2011, a qual concedeu aposentadoria por invalidez 

permanente com proventos proporcionais à servidora Sra. Maria de Lourdes da Silva, faz-se 

publicar no boletim de serviço desta Instituição: I - onde se lê: aposentadoria por invalidez 

permanente com proventos proporcionais; Leia-se: aposentadoria por invalidez permanente com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 23/30. II- Onde se lê: com proventos 

calculados com base no Artigo 1º da Lei 10.887/04. Leia-se: combinado com Art. 6 – A da 

Emenda Constitucional 41/2003 incluído pela Emenda Constitucional 70/2012. 

APOSTILAMENTO, de 12 de junho de 2013 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 

texto de aposentadoria da Portaria nº 543/2010, a qual concedeu aposentadoria por invalidez 

permanente com proventos proporcionais 26/30 à servidora Sra. Ozileth Silva, faz-se publicar 

no boletim de serviço desta Instituição: I - onde se lê: Combinado com o artigo 1 da Lei 

10.887/04, com 7% (sete por cento) de gratificação de adicional por tempo de serviço; Leia-se: 

combinado com Art. 6 – A da Emenda Constitucional 41/2003 incluído pela Emenda 

Constitucional 70/2012, com 6% (seis por cento) de gratificação adicional por tempo de serviço. 

 


