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No- 1.080 -
Art. 1o Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: FÁBIO TOKARSKI
Matrícula SIAPE no: 0299784
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal de Goiás
Para: Câmara dos Deputados
Função/cargo: Secretário Parlamentar, código CD-CC-SP-25
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23070.002702/2015-94

Art. 2.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.

No- 1.081 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: FLÁVIA DOS PASSOS RODRIGUES
Matrícula SIAPE no: 1901106
Cargo: Pedagogo-Área
Origem: Fundação Universidade Federal de Tocantins - FUFT
Para: Governo do Estado do Tocantins
Função/cargo: Secretária Executiva da Casa Civil
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23101.001779/2013-71

Art. 2.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.

No- 1.082 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: FLÁVIA MONTEIRO DE BARROS ARAÚJO
Matrícula SIAPE no: 1565223
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal Fluminense
Para: Prefeitura Municipal de Niterói
Função/cargo: Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23069.002481/2014-11

Art. 2.o 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.

No- 1.083 -
Art. 1o Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: JOÃO EVANGELISTA PINTO DE MESQUITA
Matrícula SIAPE no: 0041637
Cargo: Datilógrafo
Origem: Ministério da Educação
Para: Ministério Público Federal
Função/cargo: Secretário Nível I, código FC-1, da Divisão de Auxílio
em Plenário
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23123.002172/2013-50

Art. 2.o 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.

No- 1.084 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: JOÃO GUILHERME RIPPER VIANNA
Matrícula SIAPE no: 0363478
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Para: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Função/cargo: Diretor da Sala Cecília Meirelles, símbolo VP-2, da
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro -
FUNARJ
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23079.009074/2009-40

Art. 2.o 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.

No- 1.085 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: JOSÉ IVO PERES GALVÃO
Matrícula SIAPE no: 2224135
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Fundação Universidade Federal do Acre
Para: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Função/cargo: Secretário de Educação
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23107.012484/2014-51

Art. 2.o 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.

No- 1.086 -
Art. 1o Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: LUZIA MARA CARNEIRO NOVAES
Matrícula SIAPE no: 0383445
Cargo: Assistente em Administração
Origem: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Para: Tribunal Regional do Trabalho - Sexta Região
Função/cargo: Assistente, Código FC-2
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23082.018251/2014-97

Art. 2.o 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.

No- 1.087 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: MAURO BORGES LEMOS
Matrícula SIAPE no: 6322220
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal de Minas Gerais
Para: Governo do Estado de Minas Gerais
Função/cargo: Diretor-Presidente da Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23072.002735/2015-14

Art. 2.o 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.

No- 1.088 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: PAULO ROBERTO FREIRE CUNHA
Matrícula SIAPE no: 2129717
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal de Pernambuco
Para: Governo do Estado de Pernambuco
Função/cargo: Diretor Científico da Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologia do Estado de Pernambuco/FACEPE
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23076.028164/2014-27

Art. 2.o 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.

No- 1.089 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZA
Matrícula SIAPE no: 1153172
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal do Pará - UFPA
Para: Prefeitura Municipal de Belém
Função/cargo: Diretora-Presidente da Companhia de Desenvolvimen-
to Metropolitano de Belém - CODEM, Código DAS-201-10
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23073.038749/2014-85

Art. 2.o 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.

No- 1.090 -
Art. 1o Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: SILVANA MARIA CARVALHO DE BRITO
Matrícula SIAPE no: 0383753
Cargo: Auxiliar em Administração
Origem: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Para: Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Função/cargo: Supervisora, Código FC-5, da Seção de Apoio Ad-
ministrativo da Subseção Judiciária de Petrolina
Ônus: Órgão cedente (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de dezembro
de 1990)
Processo: 23082.020704/2014-45

Art. 2.o 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.

No- 1.091 -
Art. 1º Fica autorizada a seguinte cessão, pelo prazo de um ano:
Nome: TALES WANDERLEY VITAL
Matrícula SIAPE no: 0384176
Cargo: Professor do Magistério Superior
Origem: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Para: Prefeitura Municipal de Olinda
Função/cargo: Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Símbolo
CCS
Ônus: Órgão cessionário (art. 93, §1o, da Lei no 8.112, 11 de de-
zembro de 1990)
Processo: 23082.018104/2014-17

Art. 2.o 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.
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