
 

 
 

PORTARIA N° 178/2021 
 

 Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270                                                                                      
 

 

 

 
Dispõe sobre autorização de afastamento, com ônus 
limitado à manutenção do salário, da servidora da carreira 
Técnico-Científica do Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná – IAPAR-EMATER, Laíse da Silveira Pontes, RG 
nº 128642293, para realizar estudo no exterior no período 
1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. 
 

O Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER, no 
uso das suas atribuições e conforme autorização governamental, expedida no protocolo 
18.156.398-2, publicado do Diário Oficial nº 11039, de 18 de outubro de 2021, nos termos do 
Decreto Estadual nº 444 de 24 de fevereiro de 1995 e da Resolução nº 1.613/2012, de 08 de 
agosto de 2012, tendo em vista o restabelecimento das condições para atendimento ao 
programa de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. 

 
R E S O L V E: 

 
Art.1º - Autorizar a Pesquisadora Laíse da Silveira Pontes, RG nº 128642293, a realizar 

estudo no exterior, com ônus limitado aos vencimentos, na modalidade de pós-
doutorado em Métodos de Estatística Avançada com aplicação na interface planta 
animal”, na Universidade da Califórnia, Davis/EUA, no período 1º de outubro de 2021 
a 30 de setembro de 2022. 

 
Art.2º - A servidora nominada deverá se apresentar para reassumir suas funções em até trinta 

(30) dias do término do prazo autorizado, bem como deve cumprir o estabelecido no 
Artigo 18 do Decreto Estadual n° 444/1995. 

 
.  
 

Registre-se e Publique-se. 

Curitiba, 19 de outubro de 2021 
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