
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

R E I T O R I A

PORTARIA Nº 1177/2012

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PARÁ,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais  e  estatutárias,  considerando  o  que  dispõe  o  art.  93  da Lei  nº 
8.112/90; o art. 3º do Decreto nº 4.050 de 12 de dezembro de 2001; a subdelegação de 
competência que lhe confere o art. 3º da Portaria nº 404-MEC de 23 de abril de 2009; e 
tendo em vista o que consta no Processo nº 007727/2012,

RESOLVE

Autorizar  a  cessão  da  servidora  VÂNIA  MARIA  DO  SOCORRO  ALVAREZ, 

ocupante  do cargo  de Professor  do  Ensino Superior,  do  Quadro  de Pessoal  desta 

Universidade, lotada no Instituto de Letras e Comunicação, para o Ministério de Estado 

da  Pesca  e  Aquicultura,  a  fim  de  exercer  a  função  gratificada,  código  FG-1,  na 

Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Estado do Pará, com ônus para o 

Órgão  cedente,  com  base  no  Decreto  nº  4.050,  de  12.12.2001,  sem  prejuízo  da 

remuneração e dos direitos e vantagens a que faz jus.

Horacio Schneider
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 
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