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PORTARIA REITORIA UESC Nº 512 
 
 
 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – 
UESC, no uso de suas atribuições, considerando o Parecer PROJUR sob n.º 0387/2018,  

 
 
 
 
RESOLVE 
 
 
 
Art. 1º - Desaverbar o Tempo de Serviço e de 

Contribuição prestados pelo servidor VALDIR FARIAS MESQUITA, matrícula nº 
73.280.362-4, constantes da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS 
sob n.º 04023040.1.00001/07-7, e registrados na Portaria Reitoria UESC nº. 619/2007, 
publicada no Diário Oficial em 17 de maio de 2007, no total de 2.333 (dois mil trezentos e 
trinta e três) dias, conforme discriminação abaixo: 

 
 Irmãos Vilas Boas Cia. Ltda., no período de 1º de março de 1979 a 6 de fevereiro de 1980, 

totalizando 343 (trezentos e quarenta e três) dias, correspondentes a 11 (onze) meses e 13 (treze) 
dias;  

 CIMAL Comércio de Imóveis e Administração Ltda, no período de 7 de fevereiro de 1980 a 30 de 
dezembro de 1981, totalizando 693 (seiscentos e noventa e três) dias, correspondentes a 1 (um) 
ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias;  

 Cooperativa Mista Agropecuária de Jacobina Resp. Ltda., no período de 31 de dezembro de 1981 a 
10 de fevereiro de 1982, totalizando 42 (quarenta e dois) dias; 

 Transportadora Primeira do Nordeste Ltda., no período de 11 de fevereiro a 18 de agosto de 1982, 
totalizando 189 (cento e oitenta e nove) dias, correspondentes a 6 (seis) meses e 9 (nove) dias;  

 Literarte Livros Jornais Ltda., no período de 1º de setembro de 1983 a 29 de fevereiro de 1984, 
totalizando 182 (cento e oitenta e dois) dias, correspondentes a 6 (seis) meses e 2 (dois) dias e;  

 Diocese de Itabuna, no período de 1º de janeiro de 1986 a 2 de junho de 1988, totalizando 884 
(oitocentos e oitenta e quatro) dias, correspondentes a 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) 
dias.  

 

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

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 4 de maio de 2018. 
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