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PORTARIA REITORIA UESC Nº 266 
 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso das atribuições,  

 
RESOLVE 
 

Art. 1º - Averbar o Tempo de Serviço e de Contribuição 
prestados pelo servidor HAMILTON JOSÉ BRUMATTO, matrícula nº 73.510230-5, no total 
de 6.632 (seis mil seiscentos e trinta e dois) dias, conforme descrição a seguir: 
 

 Para os efeitos do artigo 119 da Lei nº 6.677/94. 
1. Serviço Especial de Segurança Vig. Int. SESVI de São Paulo Ltda., no período de 1º de 
julho de 1983 a 1º de março de 1984, totalizando 241 (duzentos e quarenta e um) dias, 
correspondentes a 8 (oito) meses e 1 (um) dia. 
2.União para Formação, Educação e Cultura do ABC, no período de 14 de outubro de 1992 
a 22 de dezembro de 1994, totalizando 801 (oitocentos e um) dias, correspondentes a 2 
(dois) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias. 
3.IBREPE – Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas ED, no período de 13 de fevereiro 
de 1995 a 31 de março de 1997, totalizando 780 (setecentos e oitenta) dias, 
correspondentes a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias. 
4.Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda., no período de 1º de abril de 1997 a 31 de 
março de 1999, totalizando 732 (setecentos e trinta e dois) dias, correspondentes a 2 (dois) 
anos e 2 (dois) dias. 
5.ILBEC – Instituto Luso-Brasileiro de Educação e Cultura, no período de 1º de abril de 
1999 a 17 de janeiro de 2002, totalizando 1020 (mil e vinte) dias, correspondentes a 2 
(dois) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias. 
6.Fundação de Rotarianos de São Paulo, no período de 18 de janeiro de 2002 a 29 de 
junho de 2006, totalizando 1624 (mil seiscentos e vinte e quatro) dias, correspondentes a 4 
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias. 
7.Instituto Metodista de Ensino Superior, no período de 30 de junho de 2006 a 17 de 
dezembro de 2008, totalizando 900 (novecentos) dias, correspondentes a 2 (dois) anos, 5 
(cinco) meses e 20 (vinte) dias. 
8.Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no período de 18 de dezembro de 2008 a 
3 de junho de 2010, totalizando 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias, correspondentes a 
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias. 

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

publicação. 
 
Republicada por ter saído com incorreção. 
   

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 3 de março de 2017. 
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