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O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 839 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidora: MAEZIA MARIA MEDEIROS COSTA
Mat. SIAPE: 1096739
Cargo: Telefonista
Origem: Ministério da Educação
Para: Governo do Distrito Federal
Função/cargo: Assessor da Corregedoria, Símbolo DFA-14, da Se-
cretaria de Estado da Criança do Distrito Federal
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23123.002619/2013-91

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
da servidora ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da
servidora, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 840 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS
Mat. SIAPE: 0566598
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal de Campina Grande
Para: Governo do Estado da Paraíba
Função/cargo: Diretor do Hospital Regional de Emergência Dom Luiz
Gonzaga Fernandes, Símbolo CCS-1
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23096.025928/2013-11

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 841 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: ALUIZIO CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO
Mat. SIAPE: 2413894
Cargo: Produtor Cultural
Origem: Universidade Federal de Campina Grande
Para: Prefeitura Municipal de Campina Grande
Função/cargo: Diretor do Teatro Municipal Severino Cabral, Símbolo
GR 2
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23096.000610/2013-10

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 842 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: THIAGO CALLADO KOBAYASHI
Mat. SIAPE: 1570454
Cargo: Economista
Origem: Universidade Federal de Uberlândia
Para: Prefeitura Municipal de Uberlândia
Função/cargo: Assessor de Projetos da Secretaria Municipal de Agro-
pecuária e Abastecimento, Código CC-03
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23117.000505/2013-95

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 843 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: DENILSON BEZERRA MARQUES
Mat. SIAPE: 1207840
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal de Pernambuco
Para: Prefeitura Municipal do Moreno
Função/cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Símbolo CC-S
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23076.000225/2013-19

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 844 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: MURILO REZENDE SANTOS
Mat. SIAPE: 1127011
Cargo: Locutor
Origem: Universidade Federal de Goiás
Para: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Função/cargo: Assessor, Nível VIII
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23070.013265/2013-72

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 845 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: JOÃO BATISTA CARNEIRO DE MESQUITA
Mat. SIAPE: 0388082
Cargo: Motorista
Origem: Fundação Universidade Federal de Roraima
Para: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Função/cargo: Segurança, código FC-02, na Seção Judiciária do Es-
tado de Roraima
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23123.000726/2013-84

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 846 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidor: ANDRÉ LUIZ TELES RODRIGUES
Mat. SIAPE: 0410368
Cargo: Economista
Origem: Universidade Federal de Uberlândia
Para: Prefeitura Municipal de Uberlândia
Função/cargo: Diretor de Compras da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, Código CC-02
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23000.014412/2013-55

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, em conformidade com a
delegação de competência outorgada pelo art. 1o- da Portaria SE-
GEP/MP no- 1.987, publicada no Diário Oficial da União de 30 de
novembro de 2012, e considerando o disposto nos Ofícios-Circulares
no- 32, de 29 de dezembro de 2000, e no- 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

No- 849 - Art. 1o- Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de 1
(um) ano:
Servidora: MÁRCIA ABREU DA SILVA
Mat. SIAPE: 6358486
Cargo: Pedagogo-Àrea
Origem: Fundação Universidade de Brasília
Para: Câmara dos Deputados
Função/cargo: Assessor Técnico, CNE-07
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o- , da Lei no- 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23123.003093/2013-66

Art. 2o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
da servidora ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 3o- A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 4o- Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da
servidora, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 5o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO LEONEL CUNHA
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