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Art. 3º Fica convalidado o exercício do servidor no órgão cessionário no período de 25 de julho
de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência correspondente.

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.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 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- 322 -

Servidor : JOSÉ AIRTON DA SILVA LIMA
Matrícula SIAPE : 709970
C a rg o : Professor do Ensino Básico do Ex - Território
Origem : Ex - Território Federal de Roraima
Para : Município de Boa Vista / RR
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário-Adjunto, AS-1
Ônus
Vigência da última portaria

: Órgão Cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 31 de março de 2009

Processo : 16419.001136/2010-45

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 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 1º de abril
de 2009 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência correspondente.

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.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 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- 323 -

Servidor : CARMO DIVINO CIRQUEIRA
Matrícula SIAPE : 0040793
C a rg o : Agente de Vigilância
Origem : Ministério da Educação
Para : Tribunal Regional Federal da Primeira Região
F u n ç ã o / c a rg o : Assistente Técnico III, Código FC-03
Ônus : Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 15 de outubro de 2010
Processo : 23123.003347/2010-01

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 16 de
outubro 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.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 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- 324 -

Servidora : CERES ROSE EWERTON FERRO FILGUEIRA
Matrícula SIAPE : 1105143
C a rg o : Técnico de Laboratório Área
Origem : Fundação Universidade do Maranhão
Para : Município de Itapecuru Mirim / MA
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Municipal de Assistência Social, Símbolo Isolado
Vigência da última Portaria : 22 de outubro de 2010
Ônus : Órgão Cessionário (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23115.010424/2010-71

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 23 de
outubro 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.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 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- 325 -

Servidor : VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO
Matrícula SIAPE : 282252
C a rg o : Assistente em Administração
Origem : Universidade Federal da Bahia
Para : Município de São Sebastião do Passé - BA
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico,

Código 04
Ônus : Órgão Cessionário (previsto no § 1º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 10 de setembro de 2010
Processo : 23066.053352/2010-89

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 11 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 do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e tendo em vista o disposto no Ofício-Circular SRH nº 60, de 21 de agosto de 2002,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:

No- 326 -

Empregado : JOSÉ MARIANO LOPES FONSECA
Matrícula SIAPE : 1269780
Emprego : AAD- Auxiliar de Recursos Financeiros
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Universidade Federal de Goiás
Ônus : Órgão cedente (previsto no § 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21209.001278/2010-18

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

Art. 2º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e tendo em vista o disposto no Ofício-Circular SRH nº 60, de 21 de agosto de 2002,
resolve efetivar pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:

No- 327 -

Empregada : ALINE BRANQUINHO SILVA
Matrícula SIAPE : 1586730
Emprego : Analista B
Origem : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Para : Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Ônus : Órgão Cedente (previsto no § 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 29 de junho de 2010
Processo : 21000.005444/2010-91

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício da empregada no órgão cessionário no período de 30 de
junho de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência corres-
pondente.

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

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO 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- 328 -

Servidor : OZIMAEL AMORAS DE ARAÚJO
Matrícula SIAPE : 1016608
C a rg o : Engenheiro
Origem : Extinto Território Federal do Amapá
Para : Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Seção Judiciária do

Estado do Amapá
F u n ç ã o / c a rg o : Assistente Técnico V, Código FC-05
Vigência da última Portaria : 1º de setembro de 2010
Ônus : Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 10168.001754/2010-16

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 02 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 do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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