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PORTARIA N° 141, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas - Substituta,
no uso das atribuições previstas na Portaria de Delegação de
Competência n° 448, de 17/05/2011, resolve:
Homologar o resultado do Concurso Público de Provas e
Títulos para a classe de Professor da Carreira do Magistério Superior
desta Universidade, conforme Edital n° 01/2016, publicado no DOU
de 25/02/2016.
Campus: Salvador
Unidade: ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
Departamento: DEPTO. DE MEDICINA VETER PREVENT
E PRODUÇÃO ANIMAL
Área de Conhecimento: Estatística com Ênfase em
Epidemiologia e Análise Espacial
Classe: ADJUNTO A
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.001077/18-75
Vagas Ampla Concorrência: 1
Ord Classif. Geral Nome
1º Manuela da Silva Solcà
2º Eduardo de Freitas Costa
CATIA CRISTINA PEREIRA SANTANA DE
CARDOSO MELO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
PORTARIA N° 126, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
A Diretora 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 nº 23080.000013/2018-79
resolve:
Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado do
Departamento de Análises Clínicas - ACL/CCS, instituído pelo Edital
nº 08/DDP/PRODEGESP/2018, de 25 de janeiro de 2018, publicado
no Diário Oficial da União nº 19, Seção 3, de 26/01/2018.
Área/Subárea de conhecimento: Farmácia/ Fisiopatologia e
diagnóstico laboratorial.
Áreas afins: Análises Clínicas/ Microbiologia
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
N° de Vagas: 01 (uma)
.

.

.

.

.

Classificação

Candidato

Média Final

1º

Julia Salvan da Rosa

8,34

2º

Daniela Cristina Tartari

8,00

3º

Renata Gonçalves

7,48

4º

Danielle Fontana Pereira Dalmarco

7,22

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA
PORTARIA N° 127, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
A Diretora 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 nº
23080.000557/2018-31 resolve:
Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado
do Departamento de Análises Clínicas - ACL/CCS, instituído pelo
Edital nº 08/DDP/PRODEGESP/2018, de 25 de janeiro de 2018,
publicado no Diário Oficial da União nº 19, Seção 3, de
26/01/2018.
Área/Subárea de conhecimento: Farmácia/ Controle de
qualidade em Análises Clínicas.
Áreas afins: Gestão da qualidade em Análises Clínicas/
Biossegurança
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais
N° de Vagas: 01 (uma)
.

.

Classificação
1º

Candidato
Cristiane Rezende Mochny

Média Final
9,16

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA
PORTARIA N° 129, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018
A Diretora 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 nº
23080.001366/2018-96 resolve:

Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado
do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira LLE/CCE,
instituído pelo Edital nº 08/DDP/PRODEGESP/2018, de 25 de
janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União nº 19,
Seção 3, de 26/01/2018, retificado pelo Edital nº 013/
DDP/PRODEGESP/2018, de 30 de janeiro de 2018, publicado no
Diário Oficial da União nº 22, Seção 3, de 31/01/2018.
Área/Subárea de conhecimento: Letras - Italiano.
Áreas afins: Línguia e Literatura
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
N° de Vagas: 01 (uma)
.

.

.

Classificação
1º
2º

Candidato

Média Final
8,58
7,10

Elena Santi
Andréia Riconi

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

Ministério da Fazenda
BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESOLUÇÃO Nº 4.631, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Define condições para as instituições
financeiras contratarem operações de
crédito rural por intermédio de agentes de
crédito de rural.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de fevereiro de
2018, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da
referida Lei e dos arts. 4º, 7º, § 3º, e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, resolveu:
Art. 1º A Seção 3 (Autorização para Operar em Crédito
Rural e Estrutura Operativa) do Capítulo 1 (Disposições
Preliminares) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"15 - Ficam as instituições financeiras autorizadas a
contratar operações de crédito rural por intermédio de agentes de
crédito rural, observadas as seguintes condições:
a) o agente de crédito rural atua por conta e sob as
diretrizes da instituição financeira contratante, que assume inteira
responsabilidade pelo atendimento prestado aos mutuários por meio
do contratado;
b) é dever da instituição financeira contratante garantir a
integridade, a confiabilidade, a segurança, o sigilo e a
conformidade com a legislação e a regulamentação das operações
de crédito rural contratadas por intermédio dos agentes de crédito
rural;
c) são aptos a exercerem a função de agentes de crédito
rural as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado,
comprovadamente capacitadas técnica e operacionalmente, a juízo e
sob responsabilidade da instituição financeira contratante;
d) o agente de crédito rural contratado poderá prestar os
seguintes serviços:
I - preenchimento de dados cadastrais do proponente,
juntando documentação comprobatória, em formato e meio de envio
determinado pela instituição financeira contratante;
II - recepção, análise prévia e encaminhamento à
instituição financeira contratante de propostas, projetos técnicos,
planos simples e documentação exigida para a contratação de
operação de crédito rural;
III - orientação ao proponente da operação de crédito rural
sobre as normas do crédito rural, do seguro rural, do Proagro e das
especificidades relacionadas ao programa ou à linha de crédito
objeto do financiamento;
IV - realização de trabalho de fiscalização, sob a integral
responsabilidade da instituição financeira contratante, desde que o
agente de crédito rural não exerça cumulativamente a assistência
técnica ao empreendimento financiado;
V - notificação ao mutuário, pessoalmente e sob recibo, e
envio de avisos de cobrança não judicial;
VI - guarda da documentação relativa à operação de
crédito rural, na forma definida pela instituição financeira
contratante, na qualidade de fiel depositário, observado o prazo
regulamentar, em dossiê específico para cada operação
contratada;
e) as atribuições e as atividades do agente de crédito rural
devem estar explícitas no contrato firmado com a instituição
financeira contratante, bem como as demais obrigações das partes e
a remuneração do contratado;
f) nenhum custo relativo à contratação e às atividades do
agente de crédito pode ser repassado ao mutuário do crédito rural,
salvo no caso de despesas imprevistas causadas pelo próprio
mutuário;
g) quando o serviço de agente de crédito rural for prestado
por entidade de assistência técnica e extensão rural, é vedada a
obrigatoriedade de vinculação da contratação do crédito rural à
contratação dos serviços de assistência técnica e extensão rural
prestados por aquela entidade, devendo o mutuário ser orientado
nesse sentido;
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h) é vedado ao agente de crédito operar com sistema
próprio de registro das operações de crédito rural, distinto daquele
utilizado pela instituição financeira contratante;
i) fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar
normas e a adotar medidas necessárias à preservação das boas
práticas bancárias nos processos de contratação de operações de
crédito rural por intermédio dos agentes de crédito rural." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ILAN GOLDFAJN
Presidente do Banco Central do Brasil
RESOLUÇÃO Nº 4.632, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Altera as normas para contratação das
operações de crédito fundiário ao amparo
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
(FTRA), no âmbito do Programa Nacional
de Crédito Fundiário (PNCF), de que
tratam a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, a Lei nº 13.001, de
20 de junho de 2014, e o Decreto nº
4.892, de 25 de novembro de 2003.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de fevereiro de
2018, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei
nº 4.595, de 1964, e dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, da Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro
de 1998, e do Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003,
resolveu:
Art. 1º Fica instituída a Seção 1-A (Fundo de Terras e da
Reforma Agrária - Mais) no Capítulo 12 (Programas Especiais) do
Manual de Crédito Rural (MCR) dispondo sobre as normas para
contratação, a partir de 2 de abril de 2018, dos financiamentos ao
amparo de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
(FTRA), conforme anexo a esta Resolução.
Art. 2º Ficam as instituições financeiras autorizadas a
contratar, até 28 de dezembro de 2018, nas condições estabelecidas
na Resolução nº 4.177, de 7 de janeiro de 2013, as propostas de
financiamento protocolizadas até 29 de março de 2018.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 2 de abril de 2018.
ILAN GOLDFAJN
Presidente do Banco Central do Brasil
ANEXO
-----------------------------------------------------------------------------------TÍTULO : CRÉDITO RURAL
CAPÍTULO: Programas Especiais - 12
SEÇÃO : Fundo de Terras e da Reforma Agrária Mais 1-A
-----------------------------------------------------------------------------------1 - Os financiamentos para aquisição de imóvel rural, ao
amparo dos recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
(FTRA), concedidos a partir de 2/4/2018, obedecem ao disposto no
Decreto nº 4.892, de 25/11/2003, com as alterações dadas pelo
Decreto nº 9.263, de 10/1/2018, e às seguintes condições:
a) beneficiários, desde que apresente Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa, ou outra forma de cadastro de
agricultor familiar, conforme o Regulamento Operativo do Fundo
de Terras e da Reforma Agrária:
I - trabalhadores rurais não-proprietários, preferencialmente
assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários que comprovem,
no mínimo, cinco anos de experiência na atividade rural;
II - agricultores proprietários de imóveis cuja área não
alcance a dimensão da propriedade familiar, assim definida no
inciso II do art. 4º da Lei nº 4.504, de 30/11/1964, e seja
comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de propiciarlhes o próprio sustento e o de suas famílias;
b) limite de crédito: até R$140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) por beneficiário, observado que a proposta de
financiamento deve:
I - ser previamente aprovada pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), incluindo o préprojeto de Pronaf A;
II - demonstrar a viabilidade técnica e econômicofinanceira da atividade rural a ser explorada; e
III - no caso dos financiamentos referidos no item 5,
comprovar a necessidade dos investimentos;
c) prazo de reembolso, de até 25 (vinte e cinco) anos,
incluídos até 36 (trinta e seis) meses de carência;
d) garantia: hipoteca ou alienação fiduciária dos imóveis
financiados com recursos do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, facultada a exigência de garantias adicionais caso o
financiamento seja realizado com risco da instituição financeira;
e) o limite da renda bruta familiar será a média mensal de
R$18.000,00 (dezoito mil reais), não podendo ultrapassar o valor
de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) por ano;
f) encargos financeiros, de acordo com a classificação do
beneficiário na data da contratação do financiamento:
I - taxa efetiva de juros de 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano): renda bruta familiar anual no valor de até
R$20.000,00 (vinte mil reais) e patrimônio no valor de até
R$40.000,00 (quarenta mil reais) para famílias da região Norte e
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