
PORTARIA Nº  )83  , DE O?? DE ottrY76`1,43 DE 2020. 

Revoga o parágrafo único do art. 22  da Portaria nº 
102, de 23 de julho de 2020. 

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e o constante dos autos do 
processo administrativo nº 50000.036575/2020-91, 

RESOLVE: 

Art. 12  Revogar o parágrafo único do art. 22  da Portaria nº 102, de 23 de julho de 
2020, publicada no Diário Oficial da União nº 141, de 24 de julho de 2020, Seção 1, páginas 31 e 
32. 

Art. 22  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Avaliar a indicação e realizar as intervenções guiadas por métodos de 
imagem mais comuns; 

Valorizar o método científico e a capacidade de análise critica na 
interpretação de literatura cientifica; 

Dominar a elaboração de relatórios radiológicos e comunicação de 
resultados para médicos e pacientes; 

Participar e conduzir a realização de reuniões inter e multiprofissionals; 
Avaliar as implicações médico-legais da prática radiológica; 
Compreender e analisar a incerteza e erro na radiologia juntamente com 

a metodologia de aprendizado com erros. 
AO TÉRMINO DO TERCEIRO ANO R3 

Organizar e conduzir um serviço de imaginologia clinica, ambulatorial ou 
hospitalar, de maneira independente e eficaz; 

Dominar a realização das intervenções guiadas por métodos de imagem 
mais comuns para cada sistema; 

Valorizar o Sistema único de Saúde, avaliando a estrutura e a regulação; 
Tomar decisões sob condições adversas, com controle emocional e 

equilíbrio, demonstrando seus conhecimentos e sua liderança no sentido de minimizar 
eventuais complicações, mantendo consciência de suas limitações; 

Produzir um trabalho cientifico, utilizando o método de Investigação 
adequado e apresentá-lo em congresso médico ou publicar em revista científica ou 
apresentar publicamente em forma de monografia; 

Compreender os mecanismos utilizados para concessão de medicamentos 
para os pacientes através da assistência farmacêutica em Farmácia de alto custo e/ou 
medicamento estratégico; 

Analisar os custos da prática médica e utilizá-los em benefício do paciente, 
mantendo os padrões de excelência. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

PORTARIA hE 593/2020/DDP, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

A Diretora em exercido do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da 
Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
consta do processo n9 23080.089538/2019-26 resolve: 

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do Departamento de 
Ciências Contábeis - CCN/CSE, instituído pelo Edital n2 05/2020/DDP, de 06 de fevereiro de 
2020, publicado no Diário Oficial da União 02 27, Seção 3, de 07/02/2020. 

Campo de conhecimento: Auditoria e Contabilidade Gerencial 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais. 
N°  de Vagas: 01 (uma). 

Classificação Candidato Média final 
19 Mura Vogt 9,16 
22 Joice Denise Shãfer 8,93 
39  Gabriel Nilson Coelho 8,43 
49 João Teles 8,05 
52  Mansa Nilson 7,81 

GABRIELA PERITO DEITO5 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
PORTARIA N2 170, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

O Presidente da FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n9 10.196, de 31 de dezembro de 2019, e 
Considerando o disposto no art. 59 do Decreto n2 7.133, de 19 de março de 2010.2 na Portaria 
Interministerial 29 428, de 6 de setembro de 2012; resolve: 

Art. 12. instituir o Plano de Metas institucionais da Fundação Joaquim Nabuco para 
o período de 12 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, composto pelas seguintes metas 
globais: Meta I - Produzir e submeter 40 artigos a revista científica com qualificação Qualis B3 
ou superior. Meta II - Realizar 35 orientações de pós-graduação ou graduação, em parcerias 
com universidades onde os servidores sejam colaboradores, contribuindo para a formação de 
novos pesquisadores. Meta III - Realizar 6 pesquisas nos campos da Educação, da Cultura e das 
Ciências Sociais e Humanas. Meta IV - Apresentar 20 artigos em eventos (presenciais ou 
remotos) Meta V - Publicar 20 notas técnicas e/ou textos para discussão com resultados 
parciais de pesquisas. Meta VI - Disponibilizar 3 bancos de dados para o uso do público externo. 
Meta VII - Ampliar em 10% o número de acessos a conteúdos da Diretoria de Pesquisas Sociais, 
em relação ao ano de 2019. Meta VIII • Publicar 69 (sessenta e nove) títulos por melo de livros, 
revistas, revistas científicas, vídeos e multimídia, resultantes de estudos e pesquisas cientifico-
culturais. Meta IX - Promover 51 (cinquenta e um) cursos, (entre presenciais e remotos) para o 
aprimoramento técnico-científico e o desenvolvimento local sustentável. Meta X - Realizar 65 
(sessenta e cinco) eventos educacionais e culturais para divulgação e difusão do conhecimento 
nos campos da Educação, da Cultura, das Ciências Sociais e Humanas e do conhecimento 
técnico-científico. Meta XI- Preservar 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) acervos históricos, 
administrativos e artísticos, para o fortalecimento do patrimônio. Meta XII - Oferecer dois 
cursos stricto sensu. Meta XIII - Oferecer dois cursos lato sensu. 

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANTÓNIO RICARDO AC.00LY CAMPOS 

Ministério da Infraestrutura 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA Nt. 180, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

Altera a Portaria e0 24, de 23 de março de 2020. 

O MINISTRO DE ESTADO DA 1NFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos 1 211 do parágrafo único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na Portaria n9 356, 
de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, e a instrução Normativa n2 109, de 29 de outubro de 
2020, do Ministério da Economia, e o constante dos autos do processo fI2  50000.036941/2020-10, 
resolve: 

Art. 12 A Portaria n2 24, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 49 As reuniões e eventos presenciais deverão ser evitados, priorizando-se reuniões em 
formato virtual. 

Parágrafo único. Quando necessária a realização de reuniões ou eventos presenciais, devem 
ser rigorosamente adotadas as medidas de distanciamento, uso de máscaras, não compartilhamento de 
objetos e materiais de uso Individual, limpeza, desinfecção e ventilação ambiental, entre outras.' (NR) 

"Art. 18 Quando do uso do registro biométrice de frequência por colaboradores e 
prestadores de serviços no âmbito do Ministério da infraestrutura, deve•se higienizar as mãos antes e 
depois do registro de frequência." (NR) 

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

TARCISIO GOMES DE FREITAS  

PORTARIA N2 181, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

Estabelece as condições de custeio das despesas com 
serviços de estacionamento para a permanência de 
aeronaves de empresas nacionais de transporte 
aéreo regular de passageiros em pátios da Infraero, 
no período de 19 de abril a 30 de setembro de 2020, 
em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 no 
transporte aéreo. 

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federai de 1988, os arts. 12 e 
22  do Anexo I do Decreto n2  10.368, de 22 de maio de 2020, e o art. 10 da Lel ri9 14.047, 
de 24 de agosto de 2020, e o que consta no processo administrativo n2 
50000.030662/2020.34, resolve: 

Art. 12 Estabelecer os limites e as condições para o pagamento do custeio das 
despesas com serviços de estacionamento para a permanência de aeronaves de empresas 
nacionais de transporte aéreo regular de passageiros em pátios da Empresa Brasileira de 
infraestrutura Aeroportuária • Infraero, no período de 19 de abril a 30 de setembro de 
2020, em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 no transporte aéreo. 

§ 12  O disposto no caput aplica-se às empresas aéreas que operam sob o 
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 121 da Agência Nacional de Aviação Civil 
- Anac. 

§ 22 Os pátios da Infraero citados no caput deste artigo limitam-se aos 
seguintes aeroportos: 

I - Aeroporto de Congonhas - São Paulo (511SP); 
II - Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte (SBBH); 
III - Aeroporto internacional Afonso Pena - Curitiba (SBCT); 
IV - Aeroporto de Santos Dumont - Rio de Janeiro (SBFU); 
V - Aeroporto Santa Genoveva - Goiânia (SBG0); 
VI - Aeroporto Internacional Vai•de-Cans - Belém (SEBE); e 
VII • Aeroporto internacional Eduardo Gomes- Manaus (S8EG). 
§ 39 O tempo mínimo de permanência das aeronaves em área de estadia dos 

aeroportos da Infraero deverá ser superior a 24 horas continuas. 
Art. 22 As despesas decorrentes desta Portaria serão realizadas com recursos 

do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), limitadas ao montante de Ft5 9.048.912,40 
(nove milhões, quarenta e oito mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos). 

Parágrafo único. O requerimento para pagamento das despesas previstas nesta 
portaria deverá ser instruído pela Infraero, no mínimo, com as seguintes informações: 

I - pedido formulado pela empresa aérea que se enquadre nas regras 
estabelecidas nesta portaria, com discriminação dos valores devidos; 

II - demonstrativo detalhado das operações e valores referentes aos serviços 
prestados por aeroporto; 

III - dados de aeronave como operador, matrícula e tipo de equipamento; e 
IV - dados de operação das aeronaves nos aeroportos de referência como 

código de chamada dos voos de chegada e partida do aeroporto e tempo de permanência 
considerado. 

Art. 39 Caberá à Secretaria Nacional de Aviação Civil, com base nas informações 
fornecidas pela Infraero, sem prejuízo de outras informações que porventura julgar 
necessárias, a emissão de manifestação quanto à comprovação da efetiva utilização do 
serviço e ao montante devido, conforme estabelecido nesta portaria. 

Art. 49  Caberá à Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias, realizar o 
pagamento das despesas decorrentes desta portaria diretamente à Infraero, condicionado 
ao compromisso da Infraero em apresentar termo de quitação da dívida Junto às empresas 
aéreas. 

§ 12 O pagamento será realizado pela Secretaria de Fomento, Planejamento e 
Parcerias, após a emissão da manifestação de que trata o art. 39, por ordem de 
recebimento dos processos concluídos pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. 

§ 22 Caso o valor da dívida das empresas aéreas, em conjunto, exceda o valor 
previsto no caput do art. 29, a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias deverá 
considerar, como critério para pagamento, a ordem cronológica de utilização dos pátios de 
aeronaves, pelas empresas aéreas, para os serviços descritos no caput do art. 19. 

§ 32 O Ministério da lnfraestrutura não se responsabiliza pelo pagamento dos 
valores que eventualmente excedam o limite do caput do art. 29, os quais deverão ser 
pagos pelas empresas aéreas. 

Art. 59  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

TARCISIO GOMES DE FREITAS 

PORTARIA N2 182, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

Revoga o parágrafo único do art. 22  da Portaria nu 
102, de 23 de julho de 2020. 

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e o constante dos autos 
do processo administrativo n2 50000.036575/2020-91, resolve: 

Art. 19 Revogar o parágrafo único do art. 29  da Portaria n9 102, de 23 de julho 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União nk 141, de 24 de Julho de 2020, Seção 1, 
páginas 31 e 32. 

Art. 29  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

TARCISIO GOMES DE FREITAS 

PORTARIA N2 183, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de 
aperfeiçoar o instituto da Reserva Técnica ferroviária 
e de realizar estudos para a destinação adequada 
dos imóveis ferroviários considerados prioritários 
pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres • 
SNTE 

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo 
em vista o disposto no §12  do art. 89 da Lei n9 11.483, de 31 de maio de 2007, e art. 32  
do Decreto n2  7.929, de 18 de fevereiro de 2013, e o que consta no Processo n9  
50000.045736/2019-01, resolve: 

Art. 19 Instituir Grupo de Trabalho no âmbito do Ministério da Infraestrutura e 
entidades vinculadas, com a finalidade de aperfeiçoar o instituto da Reserva Técnica 
ferroviária e de realizar estudos para a destinação adequada dos imóveis ferroviários 
considerados prioritários pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SN17, face à 
Importância do planejamento, do alinhamento e da Integração das iniciativas estratégicas 
relacionadas a parcerias com o setor privado para investimento em ferrovias. 

Parágrafo único. Caberá ao Grupo de Trabalho a recomendação pela exclusão 
de imóveis não operacionais da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA do roi de 
imóveis que compõem a reserva técnica ferroviária, bem como pela inclusão de outros 
imóveis considerados prioritários pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - 
SNET, nos termos do art. 32 do Decreto n9 7.929, de 2013. 

Art. 22 O Grupo de Trabalho contará com a participação de 1 (um) membro 
Titular e 1 (um) membro Suplente, representantes das seguintes unidades e entidades 
vinculadas: 

I - Gabinete do Ministro - GM/Minfra; 
II - Secretaria Executiva - SE/Minfra; 
III - Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNET/Minfra; 
IV - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 
V - Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes - DNIT; e 
VI - Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 5/A. 
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huccHovanssin.gov.ix/autentecladelitrol,  pelo Mdig0 051920201209E0257 

Dacurnento assinado digitalmente conforme MP nt 2.203-1de 34/011/200I, Qp 
que Institui a Infraestroluta de Chaves Públicas Scasileira • ICFsBrasil. 
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