
 
 

 
 
 

 
 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Vitória da Conquista                                                                   (77) 3424-8640 | reitoria@uesb.edu.br 

 

 

 

PORTARIA Nº 732, de 05 de dezembro de 2022 

 

 
O Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), no uso 

de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de 

dezembro de 2015, e as normas estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no 

Processo SEI nº 009.0227.2022.0044245-28, bem como no art.14 do Decreto nº 21.070, 

de 24 de janeiro de 2022, e na Instrução Normativa nº 018, da Secretaria da Administração 

(Saeb), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 23 de julho de 2022, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Publicar lista definitiva, referente ao 2º Processo Extraordinário de 

Avaliação de Desempenho do ano de 2022, contendo o número de matrícula dos 

servidores pertencentes à carreira de Técnico Universitário, integrantes do Grupo 

Ocupacional Técnico Específico, lotados nesta Universidade, que não foram promovidos, 

com as respectivas justificativas. 

 

MATRÍCULA JUSTIFICATIVA 

71563734 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000029 Ocupante do último grau da carreira. 

72000116 Não cumpriu o disposto no § 3º, art.11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000183 

Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. Avaliação de 

Desempenho Funcional não realizada conforme previsto na Instrução Saeb nº 018, de 

23/07/2022. Enquadrado no inc. II, art. 13 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022 e no art. 31 da 

Lei nº 6.677 de 26/09/1994. 

72000196 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000210 Ocupante do último grau da carreira. 

72000261 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000262 Ocupante do último grau da carreira. 

72000270 Ocupante do último grau da carreira. 

72000275 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000278 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000281 Ocupante do último grau da carreira. 

72000284 Ocupante do último grau da carreira. 

72000288 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72000291 Ocupante do último grau da carreira. 

72000307 Não cumpriu o disposto no § 3º art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000325 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000395 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000396 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000399 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000400 Ocupante do último grau da carreira. 

72000402 Ocupante do último grau da carreira. 

72000412 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000416 Ocupante do último grau da carreira. 

72000427 Ocupante do último grau da carreira. 

72000442 Ocupante do último grau da carreira. 

72000443 Ocupante do último grau da carreira. 

72000454 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000457 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000467 Ocupante do último grau da carreira. 

72000468 Ocupante do último grau da carreira. 

72000475 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000483 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000509 Ocupante do último grau da carreira. 

72000510 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72000556 Ocupante do último grau da carreira. 

72000558 Ocupante do último grau da carreira. 

72000562 Ocupante do último grau da carreira. 

72000563 Ocupante do último grau da carreira. 

72000720 Não cumpriu o disposto no § 3º art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72001565 Ocupante da último grau da carreira. 

72001566 Ocupante do último grau da carreira. 

72001570 Não cumpriu o disposto no § 3º art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72001578 Ocupante do último grau da carreira. 

72001585 Não cumpriu o disposto no § 3º, art.11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72001586 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72001591 Ocupante do último grau da carreira. 

72277232 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72277233 Ocupante do último grau da carreira. 

72277543 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72277548 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72278181 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72281676 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72282060 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72282363 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72282462 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72282859 Ocupante do último grau da carreira. 

72294405 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308837 
Não cumpriu o previsto no item 1 da Instrução Saeb nº 003, de 11/02/2022. Enquadrado no 

inc. III, art. 13 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308843 Ocupante do último grau da carreira. 

72308855 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308856 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308859 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308868 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308872 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72308883 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72309113 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72309117 

Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. Avaliação de 

Desempenho Funcional não realizada conforme previsto na Instrução Saeb nº 018, de 

23/07/2022. Enquadrado no inc. II, art. 13 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022 e no art. 31 da 

Lei nº 6.677 de 26/09/1994. 

72309164 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72309552 Ocupante do último grau da carreira. 

72309690 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72310749 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72313048 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72315570 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72361449 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72363209 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72364775 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72366338 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445566 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445577 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445580 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445581 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445582 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72445584 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445585 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445587 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445597 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445598 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445599 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445603 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445604 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445605 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445606 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445608 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445613 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445614 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445619 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445623 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445634 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445636 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445639 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445714 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72445725 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72447115 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72447116 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72447243 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72447887 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72448265 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72465441 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72465442 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72469998 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72470000 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72470001 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72470157 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72491843 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492026 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492033 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492035 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492724 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72492802 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492803 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492826 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492860 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492958 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72492959 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72493028 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72493485 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72516569 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72516946 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72518541 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72518542 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72518741 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72519019 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72519024 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72522270 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72525406 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528837 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528838 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528840 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528841 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528842 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528844 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528845 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528846 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528848 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72528908 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72529124 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72529837 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72529975 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72529976 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72531798 
Não cumpriu o previsto no item 1 da Instrução Saeb nº 003, de 11/02/2022. Enquadrado no 

inc. II, art. 13 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72531800 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72532713 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72534881 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72535731 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72536389 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72537673 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72537972 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539134 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539135 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539137 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539140 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539159 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539160 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539163 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72539990 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72540881 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72540882 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72540886 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72542354 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72542728 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72542909 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72543657 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72544478 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72544479 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72545372 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72546019 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72546031 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72546766 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72546904 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72546959 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72547418 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72547629 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72547721 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72547722 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72548128 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72549964 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72551083 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72551671 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72552035 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 
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72554325 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72554717 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72555624 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72556001 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72557621 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72558584 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72558609 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72562491 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72563750 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72565089 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72565090 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72567766 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72567767 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72571041 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72573518 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72573519 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72574582 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72574997 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72575163 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72576292 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72576777 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72576958 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72576989 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72577254 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72578066 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72578723 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72578724 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72579146 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72580076 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72582061 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72584470 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

72585300 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

73305693 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

73370410 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

73527195 Não cumpriu o disposto no § 3º, art. 11, do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

73538139 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 



 
 

 
 
 

 
 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Vitória da Conquista                                                                   (77) 3424-8640 | reitoria@uesb.edu.br 

 

 

74332961 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.070, de 24/01/2022. 

 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 

 


