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8 .5 . Compete ao Secretário de Estado de Cultura nomear os membros 
da Comissão de Avaliação e Seleção do Edital de Intercâmbio .
8 .6 . A publicidade da nomeação dos membros da Comissão de Avalia-
ção e Seleção do Edital de Intercâmbio se dará por meio de Resolução 
publicada no diário oficial do Estado, ao final das seleções.
9 . AvALIAÇÃO E JULGAMENTO
9 .1 . - As propostas serão analisadas considerando:
a) Habilitação - Análise dos documentos .
b) Avaliação - Análise técnica e de mérito que apreciará o conteúdo das 
propostas habilitadas .
9 .2 . HABILITAÇÃO
9 .2 .1 . Serão exigidos todos os documentos previstos no item 6 deste 
Edital .
9 .3 . AvALIAÇÃO
9.3.1. Será verificado o mérito, a qualidade e a relevância da 
candidatura .
9 .3 .2 .Cada projeto será analisado por no mínimo 3 (três) membros da 
comissão de avaliação e seleção .
9 .3 .3 .As candidaturas serão avaliadas e pontuadas de acordo com os 
seguintes critérios:
a)Trajetória do solicitante na área Cultural (Formação e Experiências) 
- 0 a 08 pontos;
b)Histórico do evento, do curso, ou da instituição promotora da ativi-
dade que o candidato pretende participar – 0 a 03 pontos;
c)Relevância da proposta/projeto para área cultural em que se insere 
(potencial de intercâmbio, desdobramento e difusão da cultura mineira) 
- 0 a 08 pontos;
d)Propostas oriundas do interior do Estado - 03 pontos;
e)Propostas oriundas da região metropolitana de Belo Horizonte (ver 
anexo Iv) – 02 pontos;
f)Proposta com destino nacional - 02 pontos;
g)Proposta de Contrapartida - 0 a 03 pontos;
h)Grupo ou artista que não tenha sido contemplado pelo programa de 
apoio a viagens e passagem nos últimos 2 (dois) anos – 02 pontos;
i)Plano de divulgação e distribuição - 0 a 03 pontos;
9 .3 .4 . Em caso de empate será atendido o pedido obedecendo à seguinte 
ordem:
a)Artistas ou grupos que tenha sido pontuado na alínea “h” do item 
9 .3 .3;
b)Obtiver maior nota na alínea “d” do subitem 9.3.3;
c)Obtiver maior nota na alínea “c” do subitem 9.3.3;
d)Obtiver maior nota na alínea “a” do subitem 9.3.3;
e)Obtiver maior nota na alínea “b” do subitem 9.3.3;
10 . DA SELEÇÃO E DIvULGAÇÃO DO RESULTADO
10.1. A relação das propostas selecionadas ficará disponível no sítio ele-
trônico da SEC (www.cultura.mg.gov.br) e o resultado final será publi-
cado no Diário Oficial de Minas Gerais (www.iof.mg.gov.br).
10 .2 .Os candidatos selecionados receberão um comunicado por meio 
de correio eletrônico, no endereço de e-mail descrito no formulário 
apresentado à SEC, com procedimentos para assinatura do termo de 
compromisso e confirmação dos dados para efetivação da concessão 
do apoio .
10 .3 .O candidato que não concordar com o resultado (habilitação e 
seleção) poderá recorrer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da 
data de publicação do resultado .
10 .4 .Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio 
(anexo v do edital) protocolado na sede da Secretaria de Estado da 
Cultura – Superintendência de Interiorização e Ação Cultural - SIAC, 
Cidade Administrativa, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4143, Pré-
dio Gerais – 5º andar – Serra verde, CEP 31630-901 – Belo Horizonte – 
MG - nos dias úteis, entre 09 e 16 horas; ou enviados pelo correio, cujas 
postagens, devidamente comprovadas, estejam dentro do prazo legal .
10 .5 .A Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais decidirá no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou manter 
a decisão recorrida e fará publicar no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais o julgamento do recurso .
11 .DA CONTRAPARTIDA
11 .1 .É imprescindível que o candidato apresente a proposta da ativi-
dade cultural que realizará como contrapartida da ação cultural apoiada, 
indicando:
a) Detalhamento da atividade cultural (o quê, como e para quê);
c) O local e a data da realização da atividade cultural; e
d) De que modo comprovará a realização da ação cultural .
11 .2 . A atividade de contrapartida deverá estar relacionada às ativida-
des culturais apresentadas no requerimento e deverá ser realizada sem 
ônus para a SEC .
11.3.A contrapartida poderá ocorrer por meio de: oficina, workshops, 
palestra, seminário, apresentação artística, curso, exceto conteúdos vir-
tuais, como blogs e sites .
11 .4 .A proposta de contrapartida sociocultural deverá levar em conside-
ração critérios de regionalização, democratização do acesso à cultura, 
formação de público e capacitação de pessoas, devendo ofertar as ati-
vidades gratuitamente .
11 .5 .Todos os custos pertinentes para a realização da contrapartida 
devem ser considerados quando da proposta, tais como materiais, equi-
pamentos e etc ., sendo a aprovação de competência da Comissão de 
Avaliação e Seleção .
11 .6 .A SEC poderá convocar os contemplados para um alinhamento 
quanto à contrapartida a ser executada .
11 .7 .O contemplado deverá informar a SEC sobre a realização da con-
trapartida com no máximo 5 dias úteis de antecedência da realização 
do evento, por meio de correspondência eletrônica, enviada ao e-mail 
musicaminasintercambio@cultura .mg .gov .br
11.8.A atividade de contrapartida poderá ser fiscalizada/vistoriada “in 
loco” por representante da Secretaria de Estado de Cultura.
12 .TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS CONTEMPLADOS
12 .1 . Após a publicação do resultado, a partir da assinatura do termo de 
compromisso, a SEC terá o prazo de até 10 dias uteis para efetivação do 
pagamento na conta bancaria do beneficiário, período este prorrogável 
em caso de necessidade .
12.2.Não receberão os recursos, os candidatos classificados que se 
apresentarem inadimplentes junto aos órgãos de controle do Governo 
de Minas Gerais (SIAFI/MG), ou à Secretária de Estado de Cultura, 
além dos que forem declarados inidôneos para contratar com a Admi-
nistração Pública .
12.3.A SEC verificará se o beneficiário está adimplente junto a Fazenda 
Pública Estadual e Federal, INSS, FGTS, PIS/PASEP .
13 .PRESTAÇÃO DE CONTAS
13.1. O beneficiado é obrigado a comprovar o comparecimento e exe-
cução com êxito do projeto e da contrapartida em até 60 (sessenta) dias 
após o seu retorno, por meio do preenchimento do Anexo III do pre-
sente edital, impresso, datado e assinado, em 02 (duas) vias, e enviado 
juntamente com a documentação para:
Secretaria de Estado de Cultura
Superintendência de Interiorização e Ação Cultural
Diretoria de Programas e Articulação Institucional
Rod .Prefeito Américo Gianetti, 4143, 5º andar
Prédio Gerais – Bairro Serra verde
Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP 31 .630-901
13 .2 .Na prestação de contas relativa à execução do projeto deverão ser 
apresentados os seguintes documentos adicionais:
a) Comprovantes de embarque originais (ida e volta) ou documentos 
equivalentes, que comprovem o embarque, desde que emitido pela cia 
aérea, rodoviária e marítima, quando for o caso;
b) Documento emitido pela organização do evento que ateste e rela-
cione as atividades desenvolvidas pelo beneficiado, com a menção do 
nome do candidato e de todos os integrantes do grupo, se for o caso; e
c) Relatório detalhado sobre a atividade realizada, assinado, conforme 
o caso, pelo beneficiado individual ou do representante da entidade 
ou grupo, juntamente com documentação comprobatória (fotografias, 

cartazes, catálogos, CDs, DvDs, material de imprensa ou outros supor-
tes), para possível divulgação pela Secretaria de Estado de Cultura;
d) Notas fiscais, ou documentos oficiais comprovando gastos efetuados 
com o beneficio para transporte, seguro de viagem, alimentação, hos-
pedagem, pagamento da matrícula e mensalidade de cursos ou taxas 
de participação no evento e eventuais taxas de excesso de bagagem, 
conforme o caso .
e) Comprovante da inserção da logomarca as Secretaria de Estado de 
Cultura, conforme Manual de Identidade visual, disponível no sítio ele-
trônico http://www .cultura .mg .gov .br . .
13 .3 . Na prestação de contas relativa à execução da contrapartida deve-
rão ser apresentados os seguintes documentos adicionais:
a) O relatório detalhado sobre a atividade realizada, assinado, conforme 
o caso, pelo beneficiado individual ou representante do grupo ou enti-
dade, juntamente com documentação comprobatória (fotografias, carta-
zes, catálogos, CDs, DvDs, material de imprensa, lista de presença ou 
outros suportes), para possível divulgação pela SEC .
b) O proponente deverá comprovar a inserção da logomarca as Secreta-
ria de Estado de Cultura, conforme Manual de Identidade visual, dispo-
nível no sítio eletrônico http://www .cultura .mg .gov .br .
13.4. O beneficiado restituirá o valor recebido aos cofres públicos, atua-
lizado desde a data do recebimento e acrescido de juros legais na forma 
da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, sem 
prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, 
nos seguintes casos:
a)Cancelamento do evento cultural que ensejou o apoio objeto do 
edital .
b)Descumprimento de qualquer condição constante do edital .
c)Inobservância de dispositivos legais aplicáveis à concessão do 
apoio .
d)Constatação, em qualquer tempo, de falsidade documental, de 
inadimplência do beneficiado junto aos órgãos federais ou de fato cuja 
gravidade incorra em prejuízo ao objetivo proposto .
e)A utilização do benefício em atividades não previstas neste edital, 
em atividades não aprovadas pela Comissão de Avaliação e Seleção ou 
divergentes ao objeto a que se propôs .
f)A não realização da contrapartida .
13 .5 . Na etapa de prestação de contas deverá ser apresentada documenta-
ção com assinatura original, não sendo aceitas cópias e digitalizações .
13.6. O beneficiado ficará inadimplente junto à SEC, o que o impos-
sibilitará de apresentar novas propostas aos programas da SEC, nos 
seguintes casos:
a)Não apresentação ou não aprovação da prestação de contas, inclusive 
comprovação da realização da contrapartida, nos prazos estipulados nos 
subitens 11 .7, 13 .1 e 15 .14 .
b)Não restituição dos recursos referente ao item 13 .4 . aos cofres 
públicos .
13 .7 . A não comprovação da despesa, correspondente ao valor rece-
bido, implica o reconhecimento da obrigatoriedade de devolução do 
recurso que não foi utilizado . A devolução de recurso tratada neste item 
deverá ocorrer espontânea e concomitantemente com a apresentação de 
prestação de contas, a fim de que o beneficiado não incida no disposto 
no item 13 .4 .2 deste edital .
14 . SANÇÕES E IMPEDIMENTOS

14 .1 . A Candidatura apresentada no eixo divergente de sua proposta 
será desconsiderada .
14 .2 . As propostas encaminhadas em desacordo com as condições e 
finalidades estabelecidas neste edital serão desclassificadas.
14.3.Será desclassificada a inscrição individual de candidato que faça 
parte de grupo também inscrito para o mesmo período .
14 .4 .Caso haja participação do mesmo proponente, ou de um mesmo 
integrante de grupo em dois requerimentos para o mesmo período, 
independente da categoria, ambos serão desclassificados, ressalvados 
os casos em que se trate de um mesmo projeto . Nesse caso, apenas o 
último projeto encaminhado será considerado válido .
14 .5 .As informações e os anexos que integram as propostas não pode-
rão ser alterados, suprimidos ou substituídos depois de finalizada a 
inscrição .
14 .6 . Não serão atendidas solicitações de reavaliação por preenchi-
mento equivocado do requerimento .
14.7.Serão desclassificadas as candidaturas formuladas ou encaminha-
das pela própria instituição organizadora ou promotora do evento e res-
pectivos integrantes ou parceiros .
14 .8 .Não serão atendidas solicitações para curso, pesquisa ou residên-
cia com duração superior a 12 (doze) meses .
14 .9 .É vedada a inscrição de:
14 .9 .1 . Servidores, colaboradores, terceirizados, estagiários e presta-
dores de serviço relacionados a SEC, suas Secretarias ou Instituições 
vinculadas;
14 .9 .3 É vedada a participação de candidato que seja cônjuge, compa-
nheiro ou parente consangüíneo em linha reta, colateral e/ou por afini-
dade, até o 2º grau de integrantes da Comissão de Avaliação e Seleção 
do Programa .
14 .9 .2 . Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de servidores, colaboradores, terceiriza-
dos, estagiários e prestadores de serviço relacionados SEC;
14 .10 . Não serão aceitas candidaturas para participação em eventos rea-
lizados pela Secretaria de Estado de Cultura .
14 .11 . Caso o proponente já esteja no local onde será realizado o evento 
antes da data prevista para viagem descrita no formulário, não será con-
siderado o pedido de apoio para atividade em questão .
14.12.O beneficiário, de modo individual ou incluído como integrante 
de grupo, na forma do item 2 .4 deste edital, não poderá usufruir dos 
benefícios do Programa nos 6 (seis) meses subseqüentes à data de con-
clusão da viagem .
14 .13 .O benefício não poderá ser utilizado sob forma de ressarcimento, 
ou seja, não é válido para viagens realizadas, fora dos prazos previs-
tos neste edital .
14 .14 .O proponente é responsável pela veracidade das informações 
prestadas, arcando com as conseqüências de eventuais erros na docu-
mentação enviada e/ou o preenchimento .
14 .15 .A proposta que apresentar contrapartida incompleta ou em desa-
cordo ao estabelecido neste edital será desclassificada.
14 .16 .A inscrição encaminhada sem a validação da pré-inscrição on-
line ou sem o preenchimento de quaisquer itens do formulário padrão, 
será desconsiderada .
14 .17 .As inscrições deverão ser preenchidas em língua portuguesa, sob 
pena de serem desconsideradas .
14 .18 .A candidatura apresentada com ausência de informações, de 
modo a prejudicar a análise, será desconsiderada, seja na fase de habi-
litação, seja na de seleção .
14.19. O candidato beneficiado que não participar da atividade apoiada 
ficará sujeito a devolução do valor integral do apoio concedido, corri-
gido pela variação aplicável aos tributos estaduais, conforme legislação 
pertinente, sob pena de ser instaurada tomada de constas especial para 
reaver o recurso
14.20. Em caso de devolução do recurso ou de parte dele, o benefi-
ciário deverá solicitar a Guia de Recolhimento do Estado, por meio 
do correio eletrônico musicaminasintercambio@cultura .mg .gov .
br,contendo a identificação do proponente, número do CPF/CNPJ e 
valor do benefício .
15 . DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Para a realização da atividade cultural o proponente beneficiário 
também poderá contar com o apoio de outras instituições, públicas ou 

privadas, desde que a complementação dos recursos não seja utilizada 
para custear as mesmas atividades a serem realizadas com os recursos 
deste Edital .
15 .2 A documentação que apresentar falhas ou vício de qualquer natu-
reza ou a inobservância de qualquer vedação deste edital ensejará a 
desclassificação do candidato.
15 .3 A SEC não se responsabilizará pelo extravio de documentação 
decorrente de problema gerado pelos Correios ou quaisquer empresas 
de transporte e entrega .
15 .4 . Não serão devolvidos documentos ou materiais encaminhados, 
cabendo à unidade gestora deste edital seu arquivamento ou incinera-
ção na forma da lei .
15 .5 . O ônus da participação neste edital é de exclusiva responsabili-
dade do candidato .
15.6 O beneficiado é obrigado a cumprir os objetivos declarados no 
requerimento e no termo de compromisso, bem como a prestar contas 
do apoio recebido .
15 .7 O candidato será o único responsável pela veracidade da proposta 
e de eventuais documentos encaminhados, isentando a SEC de qualquer 
responsabilidade civil ou penal .
15 .8 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de partici-
pação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação 
da proposta .
15 .9 Os prazos previstos neste edital se iniciam e vencem em dia útil 
de expediente na SEC, sendo prorrogados para o primeiro dia útil sub-
seqüente caso vençam em fins de semana, feriados nacionais ou pontos 
facultativos .
15 .10 O prazo de vigência da presente seleção pública será de 10 (dez) 
meses, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado, 
podendo, em caso excepcional, ser prorrogado por igual período .
15 .11 A SEC, caso seja necessário, poderá realizar ajustes no regula-
mento estabelecido neste edital, por meio de publicação no Diário Ofi-
cial do Estado e divulgação no portal http://www .cultura .mg .gov .br .
15 .12 Quando houver peças promocionais da atividade produzidas pelo 
beneficiado, é obrigatória a inserção da logomarca as Secretaria de 
Estado de Cultura, conforme Manual de Identidade visual, disponível 
no sítio eletrônico http://www .cultura .mg .gov .br .
15 .13 As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informa-
tivo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal .
15 .14 Informações e orientações poderão ser obtidas por meio do 
número telefônico (31) 3915 2670 ou ainda pelo endereço eletrônico 
musicaminasintercambio@cultura .mg .gov .br .
15.15 Impreterivelmente, o beneficiado deverá comprovar a realização 
do projeto em até 60 (sessenta) dias após o retorno da viagem sob pena 
de tornar-se inabilitado para futuras proposições .
15 .16 Os casos omissos serão apurados e encaminhados à apreciação 
da Comissão de Avaliação e Seleção, cabendo ao Secretário de Estado 
de Cultura a decisão .
15.17 O presente edital, bem como seus respectivos anexos ficarão à 
disposição dos interessados nos sites da Secretaria de Estado de Cul-
tura, no endereço eletrônico: www .cultura .mg .gov .br
Belo Horizonte, 04 de setembro de 2015 .
Angelo Oswaldo de Araújo Santos

04 740677 - 1

Fundação clóvis Salgado
Presidente:  Augusto Nunes Filho

ATO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE vALIDADE DO CON-
CURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL SEPLAG/FCS Nº 
04/2012, PARA PROvIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE 
MÚSICO INSTRUMENTISTA, MÚSICO CANTOR, PROFESSOR 
DE ARTE, ANALISTA DE GESTÃO ARTÍSTICA E TÉCNICO E 
GESTÃO ARTÍSTICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDA-
ÇÃO CLÓvIS SALGADO .

A Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Presidente da 
Fundação Clovis Salgado, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no item 17 .21 do Edital SEPLAG/FCS nº 04/2012, publicado 
em 27 de novembro de 2012, prorrogam por 2 (dois) anos o prazo de 
validade do concurso público em referência . O concurso permanecerá 
vigente até 05/09/2017 .

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2015 .

HELvÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

AUGUSTO NUNES FILHO
Presidente da Fundação Clovis Salgado

04 740693 - 1

Fundação tv MINAS - 
cultural e Educativa

Presidente:  Israel do vale Neto

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa, Israel do 
vale Neto, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
art . 16, Ix, da Lei nº 11 .179 de 10 de agosto de 1993 e pelo art . 7º, I, do 
Decreto Estadual nº 46 .540, de 11 de junho de 2014,
DISPENSA, nos termos da alínea “b” do art. 106 da lei 869, de 
05/07/1952, ALExANDER SILvA RAMOS, MASP: 1 .363 .370-6, do 
cargo de provimento em comissão DAI-19, Tv 1100222, de recruta-
mento amplo da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa .

DESIGNA, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 
2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ALExANDER 
SILvA RAMOS, MASP: 1 .363 .370-6, para o cargo de provimento em 
comissão DAI-20, Tv 1100207, de recrutamento amplo da Fundação 
Tv Minas Cultural e Educativa .

DISPENSA, nos termos da alínea “b” do art. 106 da lei 869, de 
05/07/1952, FLAvIO AUGUSTO BASTOS, MASP: 1 .363 .545-3, do 
cargo de provimento em comissão DAI-14, Tv 1100117, de recruta-
mento amplo da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa .

DESIGNA, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FLAvIO 
AUGUSTO BASTOS, MASP: 1 .363 .545-3, para o cargo de provi-
mento em comissão DAI-19, Tv 1100222, de recrutamento amplo da 
Fundação Tv Minas Cultural e Educativa .

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2015 .
Israel do vale Neto

Presidente
02 739328 - 1

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa, Israel do 
vale Neto, no uso de suas atribuições legais, atribui, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, 
de 27 de janeiro de 2011 e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, e con-
siderando a justificativa publicada no órgão oficial de 03/09/2015, a 
EDER PEREIRA DA CRUZ, MASP: 1.363.550-3, a gratificação tem-
porária estratégica GTEI-1, Tv1100330, da Fundação Tv Minas Cul-
tural e Educativa .
Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015 .

Israel do vale Neto
Presidente

03 740061 - 1
ATOS DO PRESIDENTE

Presidente da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa, Israel do vale 
Neto, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
art . 16, Ix, da Lei nº 11 .179 de 10 de agosto de 1993 e pelo art . 7º, I, 
do Decreto Estadual nº 46 .540, de 11 de junho de 2014, DISPENSA, 
nos termos da alínea “a” do art. 106 da lei 869, de 05/07/1952, ALEX 
LEITE DA COSTA MATOS, MASP: 1 .363 .806-9, do cargo de provi-
mento em comissão DAI-20, Tv 1100207, de recrutamento amplo da 
Fundação Tv Minas Cultural e Educativa, a partir de 01/09/2015 .

REvOGA o ato que atribuiu nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 44 .485, de 14 de março de 2007, 
ALEX LEITE DA COSTA MATOS, MASP: 1.363.806-9, a Gratifica-
ção Temporária Estratégica GTEI-1, Tv 1100330, a partir 01/09/2015 .

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2015 .
Israel do vale Neto

Presidente
02 739298 - 1

Secretaria de Estado 
de ciência, tecnologia 

e Ensino Superior
Secretário: Miguel Corrêa da Silva Junior

Fundação centro Internacional de 
Educação, capacitação e Pesquisa 
Aplicada em águas - HIDRoEx

O Presidente da Fundação Centro Internacional de Educação, Capaci-
tação e Pesquisa Aplicada em águas – HIDROEx,nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011 e considerando a justificativa 
publicada no Órgão Oficial de 03/09/2015, atribui a Cristiano Costa 
Senra, Masp nº 1391957-6 Procurador Chefe a gratificação temporária 
estratégica GTEI-1 HR1100313, constante no Anexo I do Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011 .

03 739562 - 1

Instituto de Metrologia e 
Qualidade do Estado - IPEM

Diretor-Geral: Fernando Antônio França Sette Pinheiro
ATO Nº 132/2015 – AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO 
DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG n°22, de 
25/04/2003, aos servidores: MASP: 1052316-5, JOSÉ GERALDO DE 
OLIvEIRA, Cargo AUGMQ, por 04 meses, ref . ao 6º e 7°qq no perí-
odo de 02/09/2015 a 31/12/2015 . MASP: 1052574-9, WELLINGTON 
CLáUDIO DA SILvA, Cargo AUGMQ,por 05 meses, ref . ao 6 e 7º qq 
no período de 08/09/2015 a 04/02/2016 .

04 740647 - 1
ATO Nº 129/2015 - CONCEDE SEIS MESES DE FÉRIAS-PRÊ-
MIO, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor: MASP 
1012160-6, WENDERSON RAMOS DE ALMEIDA, AGMQ, ref . ao 
1º e 2ºqq a partir de 02 .09 .2015 .

04 740624 - 1
ATO Nº 130/2015 – CONCEDE QÜINQÜÊNIO, nos termos do 
art .112, do ADCT, da CE/1989, ao servidor: MASP: 1012160-6, WEN-
DERSON RAMOS DE ALMEIDA, AGMQ ref . ao 1º e 2ºqq a partir 
de 02 .09 .2015 .

04 740636 - 1
ATO Nº 131/2015 – CONCEDE LICENÇA GESTANTE, nos termos 
do Inciso xvIII do art . 7º, da CR/1988 por 120 dias, com prorroga-
ção por mais 60 dias conforme Lei nº 18 .879 de 27 .05 .2010, à servi-
dora: MASP: 1361489-6, JULIANA MAGALHÃES SIEIRA, a partir 
de 10/08/2015 .

04 740629 - 1

universidade Estadual 
de Montes claros

Reitor: Prof . João dos Reis Canela

Atos assinados pelo Magnífico Reitor

Ato nº 188 - O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Uni-
montes, Professor João dos Reis Canela, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, nos termos do artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 
de 06 de dezembro de 2011, DISPENSA, a pedido, nos termos do artigo 
10, § 5º da Lei Estadual n . 10 .254/90, os seguintes servidores:
Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF
Masp 1390525-2 – Danuse Silveira Martins, 40h/a a/c 25/06/2015 . Masp 
1046128-3 – Elizabeth de Jesus Meira, 20h/a a/c 27/07/2015 . Masp 
1341916-3 – Ramon Wellison da Silva Leite, 30h/a a/c 01/04/2015 .

Ato nº 189 - O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - 
Unimontes, Professor João dos Reis Canela, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas nos termos do artigo 7º, inciso Iv, do Decreto 
nº . 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, RETIFICA no ato nº 009/
REITOR/2015, de designação de Professor de Educação Superior, refe-
rente à servidora:
Masp 1360113-3 – Daniela Fernandes Jorge de Mello, publicado em 
31/01/15, onde se lê: 40h/a; leia-se: 24h/a .

Cidadania 

Água: cada gota tem o seu valor. 
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