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Nº 3.359 -

Servidor : FRANCISCO UBIRACY CRAVEIRO DE ARAÚJO
Matrícula SIAPE : 0685895
C a rg o : Procurador Federal
Origem : Advocacia-Geral da União
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Assessor Técnico, código CNE-07
Ônus : Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 00400.019589/2010-97

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização de cessão cessará antes de seu término na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-

NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no
Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte
requisição:

Nº 3.360 -

Servidora : CAMILA LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Matrícula SIAPE : 1524550
C a rg o : Assistente em Administração
Origem : Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Para : Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - 2ª Zona

Eleitoral, Natal/RN
Ônus : Órgão requisitado (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23077.044065/2010-59

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição.

Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no
Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte
requisição:

Nº 3.361 -

Servidora : MARIA SOLIDADE SILVA CAVALCANTE
Matrícula SIAPE : 772844
C a rg o : Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas
Origem : Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Para : Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, 69ª Zona

Eleitoral, Natal/RN
Ônus : Órgão requisitado (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Documento nº : 03624.000156/2010-21

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição.

Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro
de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte
cessão:

Nº 3.362 -

Servidor : DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
Matrícula SIAPE : 1509064
C a rg o : Assistente em Administração
Origem : Universidade Federal de Goiás
Para : Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
F u n ç ã o / c a rg o : Assistente Judiciário I, código FEC-2
Ônus : Órgão cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23070.014227/2010-94

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização de cessão cessará antes de seu término na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente, mediante certificação de frequência correspondente..

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro
de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, até 31 de dezembro de 2010, a seguinte
cessão:

Nº 3.363 -

Servidora : ANEDIR FERREIRA DE ARAÚJO
Matrícula SIAPE : 0160995
C a rg o : Agente de Mecanização de Apoio
Origem : Ministério da Justiça
Para : Câmara Legislativa do Distrito Federal
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar , código SP-02
Ônus : Órgão Cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 06 de setembro de 2010
Processo : 08001.006687/2008-54

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização cessará antes de seu término na hipótese de exoneração ou
dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 3º Fica convalidado o exercício da servidora no órgão cessionário no período de 07 de
setembro de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

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 publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro
de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, até 31 de dezembro de 2010, a seguinte
cessão:

Nº 3.364 -

Servidor : ANTÔNIO ALBERTO CORTEZ
Matrícula SIAPE : 348047
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Para : Estado do Rio Grande do Norte
F u n ç ã o / c a rg o : Subsecretário de Pesca e Aquicultura, da Secretaria de Estado da

Agricultura, da Pecuária e da Pesca
Ônus : Órgão Cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 03 de novembro de 2010
Processo : 23077.048144/2010-39

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização cessará antes de seu término na hipótese de exoneração ou
dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.

Art. 3º Fica convalidado o exercício do servidor no órgão cessionário no período de 04 de
novembro de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

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 publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS - ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro
de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte
cessão:

Nº 3.365 -

Servidora : ANDRÉA RAMY MANSUR
Matrícula SIAPE : 1659565
C a rg o : Analista de Infraestrutura
Origem : Ministério das Cidades
Para : Estado do Rio de Janeiro
F u n ç ã o / c a rg o : Diretor Vice-Presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de

Janeiro - CEHAB-RJ
Ônus : Órgão cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 80000.039186/2010-14

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização de cessão cessará antes de seu término na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS-ADJUNTA, DO MINISTÉRIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II,
do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro
de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte
cessão:

Nº 3.366 -

Servidor : CARLOS TERCEIRO DE MEDEIROS
Matrícula SIAPE : 1087317
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-10
Ônus : Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 10 de setembro de 2010
Processo : 21000.009733/2010-60
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