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ATA N.° 10 - 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 
Ata da oitava sessão ordinária da Comissão Própria de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação, realizada no dia 02 de agosto de 2019, às 09 horas, na sala 02 do Centro Integrado de Desenvolvimento Humano.  Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala dois do Centro Integrado de Desenvolvimento Humano, anexo a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas na UFRN, reuniu-se a Comissão Própria de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação - CPPTAE. Estiveram presentes treze membros, sob a presidência da primeira, Michele Paiva Cruz (DDP), Julliana da Costa Macedo Paiva (CPGP), André Luis Veras de Sandes Freitas (PROPLAN), Cintia Cristina Maia Coelho de Góis (CCHLA), Láddyla Thuanny Vital Bezerra (CT), Diego Araújo Lemos (CE), Adam Rafael Gonçalves Cavalcante (CCET), Maria Gleyciane da Silva (CB), Fabio André Bispo de Melo (FACISA), Rodolfo André de Araújo Santos (EAJ), Giuliana Teixeira Pinho e Souza Henriques (ECT), Débora Costa Araújo di Giacómo Koshiyama (ICE) e Ângela Lobo Costa (CIS). A Presidente cumprimentou a todos e havendo quórum deu por aberta a sessão. Ato contínuo submeteu à apreciação dos processos na ordem da pauta. O processo de remoção de ofício nº 23077.072612/2018-43 (ADILSON NUNES DE CARVALHO), relatado pela membro Giuliana Teixeira Pinho e Souza Henriques (ECT), posicionou-se no sentido de arquivar o processo devido à perda de objeto, uma vez que o servidor manifestou a desistência pela remoção e a decisão pelo cumprimento de cem por cento da carga horária na Editora Universitária da UFRN, atual unidade de lotação do servidor. O processo de remoção a pedido por motivo de saúde nº 23077.024174/2019-98 (JANE SUELY CALAFANGE DAMASCENO), relatado pelo membro Rodolfo André de Araújo Santos (EAJ), obteve parecer favorável à definição da unidade de lotação da servidora, auxiliar de enfermagem, a qual sai do Hospital Universitário Onofre Lopes para Maternidade Escola Januário Cicco. O processo de remoção de oficio nº 23077.041903/2018-90 (MARCELO JOSÉ SANTIAGO LISBOA), relatado pela membro Adam Rafael Gonçalves Cavalcante (CCET), manifestou-se de forma favorável à definição da unidade lotação do servidor, Assistente de Laboratório, o qual saiu do Departamento de Morfologia para o Departamento de Nutrição. O processo de remoção a pedido, na modalidade de permuta, nº 23077.055367/2019-91 (NICHOLAS DE OLIVEIRA SILVESTRE e RAFAEL ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA), relatado pela membro Ângela Lobo Costa (CIS), manifestou-se de forma desfavorável à remoção. O processo de remoção a pedido, no interesse da administração nº 23077.055368/2019-35 (LEILANE CLARISSE FERNANDES OLIVEIRA), foi retirado de pauta, pois o membro Joselito Barreto Costa (CERES) não teve como comparecer à 8ª Sessão desta Comissão em virtude de problemas logísticos. O processo de 
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remoção de oficio nº 23077.046759/2019-69 (NATALIA DOS SANTOS LUCENA NETA), relatado pelo membro Láddyla Thuanny Vital Bezerra (CT), manifestou-se de forma favorável à definição da unidade lotação da interessada, assistente em administração, o qual saiu da Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária. O processo de redistribuição nº 23074.064143/2018-19 (CARLOS ABERTO DO NASCIMENTO DIAS), recatado pela membro Giuliana Teixeira Pinho e Souza Henriques (ECT), manifestou-se de forma desfavorável à redistribuição do cargo de vigilante. O processo de redistribuição nº 23077.048672/2019-26 (JOSE ADALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR e NADIR MATIAS FERREIRA MOREIRA), relatado pela membro Maria Gleyciane da Silva (CB), manifestou=-se desfavorável a redistribuição por não atender o interesse institucional. O processo de redistribuição nº 23077.047415/2019-77 (ALDOVAR DE MELO FREIRE FILHO e CRISTOVAM CAMARA DE ARAUJO), relatado pela membro Débora Costa Araújo di Giacómo Koshiyama (ICE), manifestou-se de forma favorável a redistribuição. O processo de redistribuição nº 23077.041823/2019-15 (PRISCILA TASIA JACINTO DE LIMA e FÁBIO HENRIQUE KRETZSCHMAR), relatado pelo membro Fabio André Bispo de Melo (FACISA), manifestou-se de forma favorável a redistribuição. Pela demanda de processos foi analisado o processo extra pauta: processo de remoção de ofício 23077.025245/2019-70 (ESON QUEIROZ GUERRA), relatado pela membro Cintia Cristina Maia Coelho de Góis (CCHLA), manifestou-se de forma favorável a  definição da unidade lotação do interessado, assistente em administração, o qual saiu do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CE para a Administração do CCET – Setor de Aulas III. Por fim, concluídas as atividades previstas em pauta, a Presidente Michele Paiva Cruz, agradeceu a participação dos presentes, despediu-se às onze horas e quarenta minutos e deu por encerrada a sessão da qual, para constar, eu, Fernanda Crystynny dos Santos Pereira, Secretária da CPPTAE, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Senhora Presidente e demais membros presentes nesta sexta sessão ordinária da CPPTAE. Natal, dois de agosto de dois mil e dezenove. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


