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Nº 905 -

Empregada : DENISE DECKERS DO AMA-
RAL

Matrícula SIAPE : 1267572
Emprego : TNS - Técnico de Operações
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 20 de outubro de 2009
Processo : 21200.000886/2008-71

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 21 de outubro de 2009 até a data de
publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO 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 906 -

Empregado : EVARISTO DOS SANTOS BAR-
ROS FILHO

Matrícula SIAPE : 1448689
Emprego : AAD - Auxiliar de Recursos Fi-

nanceiros
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia da Paraíba
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 11 de setembro de 2009
Processo : 21200.001177/2008-11

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício do empregado no órgão
cessionário no período de 12 de setembro de 2009 até a data de
publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
empregado, 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, 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 907-

Empregada : VALDICE DANTAS DA ROCHA
Matrícula SIAPE : 1729404
Emprego : ASG - Auxiliar de Conservação
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Universidade Federal do Rio Gran-

de do Norte
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 10 de dezembro de 2010
Processo : 21200.002993/2009-14

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 11 de dezembro de 2010 até a data de
publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

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 pu-
blicação.

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO 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 908 -

Empregado : SEBASTIÃO ALVES RODRI-
GUES

Matrícula SIAPE : 1454565
Emprego : Auxiliar de Serviços Gerais
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Fundação Nacional de Saúde
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 20 de maio de 2010
Processo : 21200.002560/2008-88

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício do empregado no órgão
cessionário no período de 21 de maio de 2010 até a data de pu-
blicação desta Portaria, mediante certificação de frequência corres-
pondente.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
empregado, 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, 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 prorrogar, até 30 de
abril de 2012, a seguinte cessão:

Nº 909 -

Empregado : LUIZ LOPES DOS SANTOS
Matrícula SIAPE : 1448764
Emprego : ASG - Agente de Segurança
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Ministério Público do Trabalho -

Procuradoria Regional do Trabalho
da 18ª Região

Vigência da última Portaria : 30 de abril de 2011
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.001658/2008-18

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 freqüência do
empregado, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO 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 910 -

Empregado : MARCELO RODRIGUES DA SILVA
Matrícula
SIAPE

: 1838284

Emprego : ASG - Ajudante Geral
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Universidade Federal Rural de Pernambuco
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.000665/2011-06

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, mediante
certificado de frequência correspondente.

Art. 3º 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, até 31 de dezembro
de 2011, a seguinte cessão:

Nº 911 -

Empregada : MARIA JOSÉ PINTO COSTA
Matrícula SIAPE : 1448658
C a rg o : Auxiliar de Serviços Gerais
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

ral e dos Territórios
F u n ç ã o / c a rg o : Função Comissionada, FC-01, do Ga-

binete da Presidência
Ônus
Vigência da última portaria

: Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei
nº 8.112/90)
: 3 de julho de 2009

Processo : 21200.001125/2007-55

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
da empregada 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 ime-
diatamente a apresentação da empregada ao seu órgão de origem.

Art. 3º Fica convalidado o exercício da empregada no órgão
cessionário no período de 4 de julho de 2009 até a data de publicação
desta Portaria, mediante certificação de frequência correspondente.

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

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO 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 912 -

Empregado : NATAL SOUSA
Matrícula
SIAPE

: 1448666

Emprego : ATA - Assistente Administrativo
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-

ria - INCRA
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.000445/2011-74

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, mediante
certificado de frequência correspondente.

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO 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 913 -

Empregado : GILMAR DA SILVA SANTOS
Matrícula SIAPE : 1610876
Emprego : Auxiliar de Serviços Gerais
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento - SFPA/BA
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 12 de novembro de 2009
Processo : 21200.000666/2011-42

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício do empregado no órgão
cessionário no período de 13 de novembro de 2009 até a data de
publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do
empregado, 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, 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 prorrogar, até 26 de
abril de 2012, a seguinte cessão:

Nº 914 -

Empregado : MILTON REZENDE DE SOUZA
Matrícula SIAPE : 1448776
Emprego : Assistente de Operações
Origem : Companhia Nacional de Abasteci-

mento - CONAB
Para : Universidade Federal de Goiás
Vigência da última Portaria : 26 de abril de 2011
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da

Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.001517/2007-14

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 freqüência do
empregado, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.

Art. 3º 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 prorrogar, até 5 de junho de
2012, a seguinte cessão:
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