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0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO DÁ UNIVERSTDÁVE FEDERAL 00 ESPÍRITO 
SANTO, no uao de auoó ateLÍbuíçSeò tegaÂA e. szZaZuta/íZoó. tendo em vte>te 
o quz conAte do P/toceôAo nÇ 1627/83~0-Centeu> TecnoZÕgteo, e

CONSIDERANDO o PoJiece/i do RetetoK na. Comtebão de Legteteeão,

Atâ. TQ - DaJt nova tedação aoA IteM XXII e XXVITI do Atâ.óQ 
do Regtenente do Centeio Tecnotegteo que pa&Aam a vTgofáUi com a òegucnte - 
ttedaçao:

"XXII - UorroZogcUL pon wuiotája abAolutei do a ^euó memb/ioA. a tedteacão 
do A Che^eô e Sub-Che£eó doò Depatâamewtoà;

XXVlll - jl^goa poà. mate/iZa íibôotata de acua membfLOò? aé p/topoòteó de 
deôtetuÁ-ção de C/ie^e do OepaAteriietvto, ap^zAentedoà como ezte 
beEeCyédo no PcuiS.gfta^o 69 do ^JLtcao 47 do Eàteteto da Uricve/t- 
ôZdadeJ'
A/ite 29 - Nova redação ao § 2Ç do /Vttego ZO do RegTmente - 

que pa&óa a vZgofieut com a ^egacrte redação:
”§ 2Ç - A o/cganteação doj> ZÁAteà pafia eòcoZha do Otee^te/i e Vtee-Otee 

te'*i J^eM leÃte ate 4 [o^uateo] meóe^ depote da poòòe do Rec- 
teA. e 6e/tãc encamcnhadaô pc^t e&te ao flcnteteo de Estado da 
Educação e CuAteM. denteio do meimo pvdlodo.v
Knt. 39 - 0 Pcteg^a^o Oncco do Aãtego 17 paASa a vteoftcjt co

mo Pa/tSgAa^o 19 e ac/ceócentevt um {1) Pateóftcte que Aete o segundo (29 ) 
ao meómo a^tteigo^ com a ÁeguÁiite redação'

”§ 2Ç - Não podeJião paJitelclpa/L e netv votevit em quaZqueA zieurteo,
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componentes do Depottamento :
a - LteenctadoA poM. tfiatamento de Aaãde.
b - A £as tadoò paM fteaZbzaJt cu/lSoa.
e - A^astadoó pcuia exe/í.ce/í eangc A ou. fiunçoes de contZança na 

UnZve/tóZdade, em /tegxme de Xempo Znzeg/taZ.
d - A{}azt£idoò paM. QXQJtc.QJt cojtgoò ou ^unçõeó ern Znz-títco.çÕeó 

píbZícoÁ quq. zxZjajn tQjnpo ou quz, pzZa iwXuA^za
do ea/igo ou função, não tznhani condições dz zxzcuta/L 'i<z- 
gu£afà;&ite, cJò aJMZc^d^ dz magZtáitáo.

- Z dÂ^po^cjio de ou&M oJtgãoó pubZLcoô.
Á - Em gozo dtz .EEeejiçjz

4Q - A p/te4enZe Reéoíuçâo eom ílô aête/taç.õeó do 2p.aúnzn4: 
to do Qo,nVio T(zc.notogtc.0 c,^VtaM em vtgo/i na data de óua a^òtnatuna, fie 
vogadas as dÁspoótções cm contrito.


