SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CAMPUS DE PATOS
GABINETE DA DIRETORIA
PORTARIA DE LOCALIZAÇÃO Nº 04, DE 21 FEVEREIRO DE 2019.
O Diretor do Centro de Saúde e Tecnologia Rural, da Universidade Federal de
Campina Grande, Campus de Patos-PB, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria de nº
119, de 08 de janeiro de 2018,
RESOLVE:
Certificar que o servidor (a) ANTÔNIO BARBOSA GOMES, matrícula SIAPE 337070,
ocupante do cargo de Técnico em Telecomunicação, desde 07/07/1985, com carga horária semanal
de 40 (quarenta) horas, lotado no(a) Direção do CSTR/UFCG/Campus de Patos, está, atualmente,
realizando as atividades de periculosidade abaixo, com respectiva LOCALIZAÇÃO: Central de
Telecomunicações/Informática.

ATIVIDADES

LOCALIZAÇÃO

- Instalação e manutenção preventiva e Central de Telecomunicação e
corretiva de Centrais telefônicos, com Informática.
redes elétricas de 220 Volts com placas
acopladas com nopreak de 3.200VA.

FREQUENCIA TEMPO
Diária (D)

8h.

- Instalação e manutenção de armários
tipo Rake com acompanhamento de
réguas de correntes elétricas de 220
Volts, com cabeamentos de fios de
2,5mm a 4mm; instalação de suíters,
roteadores, mesa telefônicas e placas
de ramais digitais e analógicas.
- Manuseios cotidiano com placas de
correntes elétricas, tipo eletrônicas tais
como: call server processing unit (CS),
Gatway drive processing unit (GD),
Omni-PCX – Alcatel.
- Instalações de redes (telefônicas e
informática) – Rede Lógica.
- Instalações de linhas e ramais digitais
e analógicos.
- Programação de dados, sistemas de
PABX, software e hardware, etc.

OBS: Frequência: Diária (D), Semanal (S), ou Mensal (M). O Tempo deve ser expresso em horas (h).

Declaro que são verdadeiras todas as informações prestadas neste formulário, assumido
inteira responsabilidade pelas mesmas, nos termos do Art. 17 da ORIENTAÇÃO NORMATIVA
SEGEP/MP Nº 4, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, publicada no DOU de 23/02/2017, da qual tenho
ciência.
Sérgio Ricardo Araújo de Melo e Silva
Diretor
SIAPE nº 2149919
CPF nº: 580.874.864-04

