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RESOLUÇÃO M? 46 /87

do

RESOLVE:

\)Z,

\>z,\

V

’33- UFES

OEFINE OS PRAZOS PARA CONCESSÃO PE 
PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS DOCENTES 
SEGUNDO O DECRETO NQ 
TENDO EM VISTA A NOVA 
DA ISONOMIA*, E DÃ OUTRAS 
DtNCIAS.

Oi 

ao

O CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, no âmbito de óuzu <u%c6uzçõeó tegali e eitatutáalai;

Do-
e

85487/80, 
LEGISLAÇÃO 

PROVI-

r

CONSIDERANDO que o decAeío n? 94664, de. 23.07,87, complementado peta 
Po atotiia Iltnliteaíat. n<? 475, de 27.08.87 (D.O.U. de 31.08.87), atteoam 
cJilteatoi paaa paognjciiãa na caaaeloa do Naglitznlo Supenloa, em aetação 
decJitto n° 85487/80;

CONSIDERANDO a neceiildade de nonmatlzação doi paazoi paaa conceiião 
de paogaeaão funcional iegundo oi ealtealoi antzaloomente de^lnídoi {deeaeto 
n° 85487/80), tendo em vlita oi aecuaioi chegadoi a Comluão de PotZtlca 
cente deite CEPq, eipeclatmente oi eonitantei doi Paoceaoi n9i. 5541/87 
5508/87; e

CONSIDERANDO, ainda, o Paaeeen. da ComZaão de PotZtlea Docente 
CEPq, apaovado em ieiiâo fteallzada em 08. 12.87, quando dlieuttu oi paoeUioi 
iapnacltadoi,

Ant. 19 - Oi tltutoi de poi-gnaduação obtldoi até 22.07.87, InctuiZ- 
e encamlnhadoi à CPPD ate 30 (tfilnta) dlai apÕi a apaovaçÕo dai pacientei 

noamai, vliando à paogaeaão hoalzontat na eanaelna, ieaão anatliadoi a tuz 
do decaeto nÇ 85487/80.

Aat. 2Ç - Oi tatatoi de põi-gaadaação obtldoi ate 30.08.87, Inctuil- 
e encaminhadoi a CPPD ate 30 (talnta) dlai apÕi a apaovação dai pacientei 

noamai, vliando à paogaeaão veatleat na caaaeiaa, ieaão anatliadoi a tuz do 
deeaeto n? 85487/80.
*Lel nQ 7596, de 10.04.87; deeaeto n? 94664, de 23.07.87; poataaía nlniiteaa- 
at nÇ 475, de 27.08.87 (D.O.U. de 31.08.87)
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59 - Revogam-ie. aó diipoiiçõzi em contUÕAio.A/l£.

SALA PAS SESSDES,

:p,
-ZAIP

2

JOSt ANT0NI(k$A4fa' 
x / PRESIPEWTE

AaZ.
e PeZQizZáa.
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-Zz

AaZ. 3Ç - Aí pKogfteiiões venticat e hontzontaJL, pon inteutZeio de. 
02 [do ti} anoi e mediante avattação de dei empenho, íqmlo anaZtbadab mediante 
oi caiteatoi eAtabetecidoi no deeieto nÇ 85487/80, ate que o CEPq aptove cu 
noAmaA e enitenio-i de avatiação de dei empenho docente, eon^oAme diipoito no 
a/itigo 11 da PontaAija Hcniiteniat nQ 475 e de acoftdo com o pfia.zo de 30.04.88 
apoovado na Senão Conjunta doi Egfiêgtoi Conóeihoi UnlveAiitãftio e de Emino 
e Peiqutia, a.ea^i.zada em 21.12.87.

4° - Oi caioi omtiioi ieftão tuuoividoi peto Conieiho de Eniino
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