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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 2011, a
seguinte cessão:

Nº 2.193 -

Servidor : DANIEL CHRISTINO
Matrícula SIAPE : 2300934
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal do Goiás
Para : Estado do Goiás
F u n ç ã o / c a rg o : Assessor Especial F, Ref. 1, na Agência Goia-

na de Cultura
Pedro Ludovico Teixeira

Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 )

Processo : 23070.005481/2011-82

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 findará antes de seu término,
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente 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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 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 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 2.194 -

Servidor : JÚLIO EDUARDO DA SILVA MENEZES
Matrícula SIAPE : 1122878
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Fundação Universidade Federal de Tocantins
Para : Estado de Tocantins
F u n ç ã o / c a rg o : Diretor Científico, Símbolo DAS-10, da Fun-

dação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins

Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 )

Processo : 23101.001991/2011-76

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 findará antes de seu término,
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente 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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 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 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 2.195 -

Servidora : IVANILDA MATIAS GENTLE
Matrícula SIAPE : 6273707
C a rg o : Assistente Social
Origem : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia da Paraíba
Para : Estado da Paraíba
F u n ç ã o / c a rg o : Gerente Executiva de Ressocialização, CGF-1,

da
Secretaria de Estado da Administração Peniten-
ciária

Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 )

Processo : 23326.009446/2011-93

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 findará antes de seu término,
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente 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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 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 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 2011, a
seguinte cessão:

Nº 2.196 -

Servidora : ROSÂNGELA GÓES RABELO
Matrícula SIAPE : 287755
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal da Bahia
Para : Estado da Bahia
F u n ç ã o / c a rg o : Diretor, símbolo DAS-2D, da Diretoria da Re-

de Própria - DGRP,
da Secretaria da Saúde do Estado

Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 )

Processo : 23066.012435/2011-07

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 findará antes de seu término,
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente 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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 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 2.197 -

Servidor : JUSCELINO DE DEUS E SILVA
Matrícula SIAPE : 0750391
C a rg o : Contador
Origem : Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Para : Estado do Amapá
F u n ç ã o / c a rg o : Chefe da Divisão Econômica e Financeira -

CDS-2, da Companhia
de Eletricidade do Amapá

Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 )

Processo : 08620.001069/2011-26

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 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. 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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 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 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 2011, a
seguinte cessão:

Nº 2.198 -

Servidor :CHARLES ULISES DE MONTREUIL CAR-
MONA

Matrícula SIAPE : 2226467
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal de Pernambuco
Para : Estado de Pernambuco
F u n ç ã o / c a rg o : Superintendente de Fundos e Programas, Sím-

bolo CCG-1
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº

8 . 11 2 / 9 0 )
Processo : 23076.017952/2011-45

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 findará antes de seu término,
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente 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 pu-
blicação.

DUVANIER PAIVA FERREIRA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA CONJUNTA No- 3 MTE/MI, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO E O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA INTEGRA-
ÇÃO NACIONAL, no uso das competências delegadas pela Portaria
MP n° 57, de 14 de abril de 2000, e pela Portaria MI no 477, de 5 de
julho de 2011, respectivamente, bem como considerando o disposto
no art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação
dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e no Processo n°
59000.000679/2011-41, resolvem redistribuir:

Cargo: Técnico de Contabilidade, Classe "A", Padrão III
Servidor: TONI MARLEI ROCHA DE OLIVEIRA
Matrícula SIAPE: 1581480
Código da vaga: 423423
Do: Ministério da Integração Nacional
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Contrapartida
Cargo: Artífice de Eletricidade e Comunicações
Servidor: Vago
Código da vaga: 0575837
Do: Ministério do Trabalho e Emprego
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -

SIPEC

CARLOS ROBETO LUPI

PAULO SÉRGIO BOMFIM

PORTARIAS DE 25 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que
lhe confere o § 1º do artigo 1º do Regimento Interno do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovado pela
Resolução nº 320, de 31 de agosto de 1999, tendo em vista o inciso
IV do artigo 2º do Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009, e

Considerando a indicação formulada pela Casa Civil da Pre-
sidência da República, por meio do Ofício nº 1059/SE-C.Civil/PR, de
19 de agosto de 2011, resolve:

No- 1.727 - Art. 1º Nomear LUIS ANTONIO TAUFFER PADILHA
para, na qualidade de membro titular, representar a Casa Civil da
Presidência da República no Conselho Curador do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, em substituição à senhora KATYA
MARIA NASIASENI CALMOM, nomeada pela Portaria nº 793, de
14 de maio de 2009, e publicada no DOU de 14 de maio de 2009,
seção 2, página 50.

Art. 2º Nomear WELINGTON GOMES PIMENTA para, na
qualidade de membro suplente, representar a Casa Civil da Pre-
sidência da República no Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, em substituição ao senhor LUIZ GUS-
TAVO VIEIRA MARTINS, nomeado pela Portaria nº 793, de 14 de
maio de 2009, e publicada no DOU de 14 de maio de 2009, seção 2,
página 50.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso da delegação de competência que lhe foi conferida no art.
2º do Decreto nº 3.574, de 23 de agosto de 2000, resolve:

No- 1.728 - Art. 1º Designar MARCELO DE SOUSA TEIXEIRA para
exercer a função de membro suplente, no Conselho Nacional de
Imigração, como representante do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, MDIC, em substituição à YANA DU-
MARESQ SOBRAL.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso da

delegação de competência que lhe foi conferida no art. 2º do
Decreto nº 3.574, de 23 de agosto de 2000, resolve:

No- 1.729 - Art. 1º Designar ROBERTO LUIS LOPES NOGUEIRA
para exercer a função de suplente, no Conselho Nacional de Imi-
gração, como representante da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, CNC, em substituição à DAGMAR
MARIA DE SANT'ANNA.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso
V do art. 22 do Regulamento do Serviço Social do Comércio - SESC,
aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967, re-
solve:

No- 1.730 - Art. 1º Art. 1º Designar JÚLIO BRIZZI NETO, Su-
perintendente Regional do Trabalho e Emprego e RAIMUNDO NO-
NATO TEIXEIRA XAVIER, Chefe da Seção de Relações do Tra-
balho para, na qualidade de membros titular e suplente, respecti-

Ministério do Trabalho e Emprego
.
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