NÚMERO 093
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ATO DO REITOR Nº 155, de 08/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, constantes dos
incisos VII e XVII, do artigo 28, do Estatuto da UDESC,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a contar de 02/07/2021, os servidores
abaixo relacionados para, sob a Presidência da primeira,
compor Comissão Central de Avaliação de Estágio Probatório
encarregada da avaliação de desempenho dos servidores
nomeados para exercício de cargo de provimento efetivo de
Técnico Universitário, no âmbito da UDESC, conforme
processo 23085/2021.
SIMONE BARRETO, matrícula 0376868-6-01,
MARCOS
REGIO
SILVA
DO
NASCIMENTO,
0367673-0-01,
CLAUDIA REGINA DE PAULA, matrícula 0957335-6-01.

matrícula

Art. 2º Este Ato entra em vigor com sua publicação no Boletim
de Atos da UDESC, revogando o Ato do Reitor 107/2021 e
demais disposições contrárias.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00023085/2021 e o código 2CH0L19V.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 2CH0L19V

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 12/07/2021 às 18:19:16
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjMwODVfMjMxNTZfMjAyMV8yQ0gwTDE5Vg== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00023085/2021 e o código
2CH0L19V ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 157, de 09/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, constantes dos
incisos VII e XVII, do artigo 28, do Estatuto da UDESC,
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a
Presidência
do
primeiro,
comporem
a
Comissão
de
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
da Udesc, conforme processo 24958/2021.
MARILHA DOS SANTOS, matrícula 0665709-5-01,
LETICIA SEQUINATTO, matrícula 0662017-5-01,
MAYCO MORAIS NUNES, matrícula 0339056-0-02,
NERIO AMBONI, matrícula 0238922-3-01,
THIAGO CESAR AUGUSTO, matrícula 0656995-1-01,
ARTHUR REINOLDO FREITAG, matrícula 0959337-3-01,
ALEX ONACLI MOREIRA FABRIN, matrícula 0656987-0-01,
HALLEN DUARTE DA SILVA, matrícula 0664060-5-01,
ROSILANE PONTES BERNARD, matrícula 0657031-3-01.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024958/2021 e o código 8UBFF015.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 8UBFF015

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 09/07/2021 às 15:09:41
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjQ5NThfMjUwMzJfMjAyMV84VUJGRjAxNQ== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024958/2021 e o código
8UBFF015 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 158, de 09/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a delegação de competência prevista nos
incisos VII e XVII, do artigo 28, do Estatuto da UDESC,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora SUZANA MATHEUS PEREIRA,
matrícula 0264635-8-03, ocupante do cargo de PROFESSOR
UNIVERSITARIO, para exercer as funções de Diretora Geral
da UDESC/CEFID, no período de 19/07/2021 a 05/08/2021,
enquanto o titular estiver afastado, conforme Processo
21418/2021.
Art. 2º TORNAR SEM EFEITO o ato 141/2021.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021418/2021 e o código W85LL2C6.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: W85LL2C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 09/07/2021 às 15:09:41
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjE0MThfMjE0ODdfMjAyMV9XODVMTDJDNg== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021418/2021 e o código
W85LL2C6 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 159, de 09/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições constantes do
inciso VII e XVII, do artigo 28 do Estatuto da UDESC,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR o afastamento para capacitação em
período
integral
de
LUCIANA
ROSSATO,
matrícula
0289814-4-05, Professor Universitário da UDESC/FAED, para
frequentar Estágio Pós-Doutoral na Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ, área de concentração Educação, no
período de 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Processo
18212/2021.
Art. 2º O afastamento ocorrerá com ônus limitado à UDESC,
ou seja, o servidor terá direito apenas ao vencimento e demais
vantagens do cargo ou função.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00018212/2021 e o código HJ5Y15J5.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: HJ5Y15J5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 12/07/2021 às 18:19:16
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTgyMTJfMTgyODBfMjAyMV9ISjVZMTVKNQ== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00018212/2021 e o código
HJ5Y15J5 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 161, de 13/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a delegação de competência prevista nos
incisos VII e XVII, do artigo 28, do Estatuto da UDESC,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor FABIO FERNANDO KOBS, matrícula
0349563-9-02,
ocupante
do
cargo
de
PROFESSOR
UNIVERSITARIO, para exercer as funções de Diretor de
Administração da UDESC/CEPLAN, no período de 13/07/2021
a 31/07/2021, enquanto o titular estiver afastado, conforme
Processo 25488/2021.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00025488/2021 e o código R445QUK2.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: R445QUK2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 13/07/2021 às 18:35:46
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjU0ODhfMjU1NjJfMjAyMV9SNDQ1UVVLMg== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00025488/2021 e o código
R445QUK2 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 162, de 14/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições constantes dos
incisos VII e XVII, do artigo 28 do Estatuto da UDESC,
combinado com o inciso I , do artigo 19 da Lei Complementar
345/2006, RESOLVE:
DESIGNAR
ELIANE
BUENO,
matrícula
0957336-4-01,
Técnico Univeristário de Execução da UDESC/CEAVI, como
Pregoeiro Oficial da UDESC, para realização de Processos
Licitatórios
na
modalidade
Pregão,
conforme
processo
18687/2021.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00018687/2021 e o código 046YQ8IH.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 046YQ8IH

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 14/07/2021 às 18:47:23
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTg2ODdfMTg3NTVfMjAyMV8wNDZZUThJSA== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00018687/2021 e o código
046YQ8IH ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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ATO DO REITOR Nº 163, de 14/07/2021.

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições constantes dos
incisos VII e XVII, do artigo 28 do Estatuto da UDESC,
combinado com o inciso I , do artigo 19 da Lei Complementar
345/2006, RESOLVE:
DESIGNAR
LARISSA
DE
MENDONCA
SCHLICKMANN,
matrícula 0602914-0-01, Técnico Univeritário de Suporte da
UDESC/CESFI, como Pregoeiro Oficial da UDESC, para
realização de Processos Licitatórios na modalidade Pregão,
conforme processo 22262/2021.

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00022262/2021 e o código LM900FU8.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: LM900FU8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 14/07/2021 às 18:47:23
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjIyNjJfMjIzMzFfMjAyMV9MTTkwMEZVOA== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00022262/2021 e o código
LM900FU8 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00031983/2019 e o código 76K6BD7G.
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21

Assinaturas do documento

Código para verificação: 76K6BD7G

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 14/07/2021 às 18:47:23
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 08/04/2020 - 15:05:45 e válido até 08/04/2023 - 15:05:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzE5ODNfMzIzNjJfMjAxOV83Nks2QkQ3Rw== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00031983/2019 e o código
76K6BD7G ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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Cecília Just Milanez Coelho
Setor de Cadastros de Informações Funcionais – SECAINF
Coordenadoria de Recursos Humanos – CRH
Pró-Reitoria de Administração – PROAD

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00026003/2021 e o código IZS4397Y.

Finalizo o Boletim de Atos da Udesc – 093, de 16/07/2021 contendo 19 páginas.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: IZS4397Y

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CECILIA JUST MILANEZ COELHO em 16/07/2021 às 12:34:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:41:15 e válido até 30/03/2118 - 12:41:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjYwMDNfMjYwODFfMjAyMV9JWlM0Mzk3WQ== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00026003/2021
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

e o código IZS4397Y

