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ATA N.° 08 - 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

Ata da sétima sessão ordinária da Comissão Própria 
de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação, 
realizada no dia 12 de julho 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 quatorze membros, sob a presidência da primeira, 
Michele Paiva Cruz (DDP), Marcella da Silva de Carvalho (DDP), Karla da Silva Queiroz (CPGP), 
André Luis Veras de Sandes Freitas (PROPLAN), André Rodrigues Fabrício (CCHLA), Maria 
Thereza Dantas Belarmino (CCS), Walanne Karla Campos Duarte Costa (CT), Reinaldo 
Tamandaré do Nascimento Júnior (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). 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 23077.048966/2019-58 (RICARDO CESAR SILVA DE LIMA), relatado pelo 
membro Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior (CE), manifestou-se forma favorável a 
remoção do interessado, o qual saí da Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos para a 
Pró-Reitoria de Pós-graduação. O processo de remoção a pedido por motivo de saúde nº 
23077.032956/2019-09 (MARCELA GEORGINA DA COSTA ROCHA SANTOS), relatado pelo 
membro Giuliana Teixeira Pinho e Souza Henriques (ECT), obteve parecer favorável à definição 
da unidade de lotação da servidora, técnico em enfermagem, a qual sai do Hospital 
Universitário Onofre Lopes para o DSC - Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde. O processo de remoção de oficio nº 23077.025084/2019-14 (CASIO CARLOS PEREIRA 
BARRETO), relatado pela membro Maria Gleyciane da Silva (CB), manifestou-se de forma 
favorável à definição da unidade lotação do servidor, Psicólogo-área, o qual saiu do Instituto 
Metrópole Digital para Superintendência de Comunicação. O processo de remoção de oficio nº 
23077.049477/2019-13 (MARCELO PELICANO RIBEIRO), relatado pela membro Débora Costa 
Araújo di Giacómo Koshiyama (ICE), manifestou-se de forma favorável à definição da unidade 
lotação do interessado, Administrador, o qual saiu da Secretaria de Relações Internacionais 
para Instituto Metrópole Digital. O processo de remoção de oficio nº 23077.051196/2019-21 
(INGRID BARBARA RAMOS HO), relatado pelo membro Fabio André Bispo de Melo (FACISA), 
manifestou-se de forma favorável à definição da unidade lotação da interessada, Assistente em 
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administração, o qual saiu da Secretaria de Relações Internacionais para o Instituto do Cérebro. 
O processo de remoção de oficio nº 23077.032941/2019-32 (CLEBIA SANTOS DA SILVA), 
analisado por todos os membros presente na reunião, manifestou-se de forma favorável à 
definição da unidade lotação da interessada, auxiliar de enfermagem, o qual saiu do Hospital 
Universitário Onofre Lopes para a Diretoria de Qualidade de vida, Segurança do Trabalho e 
Saúde. Pela demanda de processos foram analisados os processos extrapauta: processo de 
ofício 23077.035909/2019-17 (RODOLFO BURITI PEREIRA), relatado pela membro Walanne 
Karla Campos Duarte Costa (CT), manifestou-se de forma favorável a  definição da unidade 
lotação do interessado, Técnico de Laboratório-área, o qual saiu da Direção do CCSA – Núcleo 
de Prática Jurídica para o Centro de Educação; processo de ofício 23077.051249/2019-11 
(DALILA BELCHIOR DOS SANTOS), relatado pela membro Karla da Silva Queiroz (DPGP), baixou 
em diligência para que fosse anexados documentos que comprovassem a ciência da 
interessado sobre o processo de remoção. Prosseguindo com a pauta, a presidente, devido ao 
avanço da hora, propôs que a distribuição de vagas fosse realizada na semana seguinte em uma 
reunião extraordinária; a proposta foi aprovada por todos os presentes. Por fim, concluídas as 
atividades previstas em pauta, a Presidente Michele Paiva Cruz, agradeceu a participação dos 
presentes, despediu-se às doze horas e vinte 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, doze de julho de 
dois mil e dezenove. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


