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tb , 	Poder Executivo 
1 Ministerio da Educagao 70p_ 

Universidade Federal do Amazonas 
Gabinete do Reitor , 

UFAM 

PORTARIA N°1277/2018 

0 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, usando das 
atribuicoes conferidas por Decreto de 14 de junho de 2017, publicado no Diario Oficial da Unido 
de 16.6.2017, e 

CONSIDERANDO a decisdo do Conselho Diretor do Instituto de Ciencias 
Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM, em reuniao ordinaria realizada no dia 18/04/2018, bem 

como o parecer favoravel emitido pela Comissdo Permanente de Pessoal Docente - CPPD em 
22/05/2018, consoante o Processo n.° 23105.000245/2018 de 17/05/2018; 

CONSIDERANDO o artigo 20 da Lei 8.112/90, que estabelece que ao entrar em 
exercicio, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficard sujeito a estagio 

probatorio, durante o qual a sua aptidao e capacidade serdo objeto de avaliacao para o 
desempenho do cargo; 

CONSIDERANDO o artigo 41 da Constituicao Federal de 1988, que determina 
que sera° estaveis, apOs tres anos de efetivo exercicio, os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de aprovacdo em concurso püblico , coin redacdo dada pela 
Emenda Constitucional n.° 19 de 04/06/1998; 

CONSIDERANDO o que estabelece a Resolucdo n° 012/92-CONSUNI/UFAM, 
que trata do estagio probatOrio do docente da Carreira do Magisterio Superior da UFAM, a 

Resolucao n° 021/2006-CONSAD/UFAM e a competencia estabelecida no Artigo 19 do Estatuto 
da Universidade Federal do Amazonas, 

RESOLVE: 

I-1 OMOL OG ARo resultado da Avaliacao de Estagio Probatorio no qual foi 
APROVADO o servidor ANTONIO ALBERTO SENA DOS SANTOS, matricula SIAPE n.° 
2140612, ocupante do cargo de Professor do Magisterio Superior, lotado no Instituto de Ciencias 
Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM. 

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se. 

REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 
05 de junho de 2018. 
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SYLVIO RIO PUGA ' FE EIRA 
Reitor 
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