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PORTARIA Nº 733, 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 21.071, 

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 Analista Universitário, integrantes do Grupo 

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

com as respectivas justificativas. 

 

MATRÍCULA JUSTIFICATIVA 

72539166 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72565814 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72545222 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72539252 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72445752 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444576 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72560441 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72539238 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72553748 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528851 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72546023 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72571047 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72552038 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528857 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72559896 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 
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72571458 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72564175 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72540930 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

74536918 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528850 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72571044 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72445816 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72539158 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72545057 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528852 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72446024 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72494307 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72529836 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72539239 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72492871 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308850 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528916 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72445589 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72571938 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528915 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72528855 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72571653 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72359227 
Não cumpriu o previsto no item 1 da Instrução Saeb nº 003, de 11/02/2022 e 

enquadrado no inc. III, art.13, do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022.  

74531320 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72365666 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444577 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444751 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72358945 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308881 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444655 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

74337275 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72343582 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308836 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72495047 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72491255 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 
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72444659 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72446025 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72492031 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444660 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72491353 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308842 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308862 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72365408 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72492028 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444656 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72445586 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444574 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72491608 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72492870 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444594 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72491254 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309558 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72446027 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72485348 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72444658 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72446011 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72445588 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72311153 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72306574 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309663 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72307164 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72366127 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309696 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72315780 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309669 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72308849 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72306563 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72367211 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309077 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309103 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72307293 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 
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72000484 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309054 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72363195 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72367210 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72367339 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72306569 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72315809 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72306564 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72306561 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72000209 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72309502 Não cumpriu o disposto no §2º, art.11 do Decreto nº 21.071, de 24/01/2022. 

72362514 Ocupante do último grau da carreira. 

 

 

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

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 

 


