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Art. 5º - Nos impedimentos e/ou afastamento eventuais do(a) Presidente(a) da
Comissão, responderá por este, o 1º membro, na ordem acima estabelecida, e assim
sucessivamente.

Art. 6º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir do dia 01/04/2022.

LUCIANE BARBOSA DO AMARAL RANGEL

Editais e Avisos
COMANDO DA AERONÁUTICA

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
A E R O N ÁU T I C A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO: 67289.002620/2022-99
A União, por intermédio do Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP DF),

com sede na SHIS QI 05 Área Especial nº 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.615-600, inscrita no
CNPJ nº 00.394.429/0067-37, torna público a suspensão de Pagamento dos Servidores Civis
Aposentados (as), SILVIA GUMERCINDA MOLINA, Mat Siape nº 0188566, por falta de
recadastramento anual, no mês do seu aniversário, conforme estabelece o Decreto n° 7.862 de
08 de dezembro de 2012 e Portaria nº 244 de 15 de junho de 2020 do Ministério da
Economia/Gabinete do Ministro, e Comunica Siape nº 563865.

MARCELO FERREIRA PEDRO CEL INT
Chefe

AVISO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO: 67289.002621/2022-33
A União, por intermédio do Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP DF),

com sede na SHIS QI 05 Área Especial nº 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.615-600, inscrita no
CNPJ nº 00.394.429/0067-37, torna público a suspensão de Pagamento aos beneficiários das
pensões de Civis: ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA, Mat. Siape nº 3966046, por falta
de recadastramento anual, no mês do seu aniversário, conforme estabelece o Decreto n° 7.862
de 08 de dezembro de 2012 e Portaria nº 244 de 15 de junho de 2020 do Ministério da
Economia/Gabinete do Ministro, e Comunica Siape nº 563865.

MARCELO FERREIRA PEDRO CEL INT
Chefe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SEV OESTE MARANHENSE - MA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da SEV Oeste Maranhense, tendo em
vista endereço incerto e não sabido e que não foi localizado através dos e-mails e telefone
constantes nos autos, o que impossibilitou o contato pessoal, notifica o senhor GILSON
PIMENTA, matrícula 125424, CPF: 844.797.282-87, de sua condição de arrolado no Processo
Disciplinar e Civil da CAIXA nº MA2063.2021.G.000076 e o convoca a comparecer às 10:00h
(horário de Brasília) do dia 08/04/2022 na Sede da CAIXA Agência de Pinheiro/MA em reunião
virtual a ser realizada via Aplicativo Microsoft TEAMS com link de acesso a ser disponibilizado
na data da realização da oitiva, a fim de prestar depoimento na condição de ARROLADO. Fica
V.Sa., desde já, ciente que o processo terá continuidade, independentemente de seu
comparecimento no dia e hora marcados. Os trabalhos estão sendo realizados na Sede da
CAIXA Agência de Pinheiro/MA situada à Av Tarquínio Lopes, 1200, Centro, Pinheiro/MA .
Contatos: telefone: (98) 3381-7200 / Email: ag2063ma06@caixa.gov.br. Informamos que V.Sa.
pode obter vistas e/ou cópia do processo e quaisquer outras informações.

ECILA VANESSA SOARES SOUZA
Gerente de Varejo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
EDITAL DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO Nº 5, DE 4 DE ABRIL DE 2022

A Diretora de Administração de Pessoas da UFG, em conformidade com as
disposições estabelecidas pelo Decreto nº 7.862/2012, de 08 de dezembro de 2012, Portaria nº
08 - GM/MP, de 07 de janeiro de 2013, e pela Instrução Normativa SPG/SEDGG/ME nº 91, de
30 de setembro de 2021, resolve:

Tornar pública a relação dos aposentados e/ou pensionistas que terão o
pagamento do provento e/ou benefício de pensão restabelecido, em virtude do seu
comparecimento para realizar o recadastramento anual de 2022.

1.a) Aposentadoria
. CPF NOME P R O C ES S O
. 261.292.131-15 Dorcelina de Amorim Neves 23070.017196/2022-67
. 002.937.921-00 Marcos Afonso Borges 23070.017205/2022-10

1.b) Beneficiário de Pensão
. CPF NOME P R O C ES S O
. 341.342.801-25 Ruth Pereira Gomes 23070.017252/2022-63

WILMA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS
EDITAL Nº 169, DE 1º DE ABRIL DE 2022

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

A Pró-Reitora de Gestão com Pessoas da Universidade Federal de São Paulo, em
conformidade com as disposições estabelecidas pelo Decreto nº 7.862/2012, de 08 de
dezembro de 2012, Portaria nº 244, de 15 de junho de 2020, e pela Instrução Normativa
SEDGGD/ME nº 45 de 15 de junho de 2020, publicada no DOU de 17 de junho de 2020,
resolve:

1. Tornar pública a suspensão do pagamento dos proventos dos(as)
aposentados(as) e pensionistas, aniversariantes do mês de dezembro/ ano 2021, que não
realizaram a comprovação de vida:

. CPF Nome Tipo de vínculo

. ***.754.758-** BENEDITA DE SOUZA SILVA Aposentado

. ***.563.848-** SUELY DIAS Aposentado

2. A suspensão do pagamento do provento e/ou benefício de pensão foi efetivada
na folha de pagamento do mês de MARÇO/2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO
GOIÁS

EDITAL Nº 2/2022

A CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM GOIÁS, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Portaria GM/MS nº 2.216, de 01/10/2013, publicada no DOU nº 191, de
02/10/2013 e Portaria SAA/SE/MS nº 1.804, de 01/10/2013, publicada no DOU nº 192, de
03/10/2013, e em conformidade com o disposto no Artigo 15 da Instrução Normativa nº 45
de 15/06/2020 e na Instrução Normativa SPG/SEDGG/ME nº 91 de 30/09/2021, publicada
no DOU de 01/10/2021, resolve:

1. Tornar pública a relação de aposentado e pensionista que terão o pagamento
do provento/pensão suspenso por motivo de não atendimento à convocação e respectiva
notificação para realizar a prova de vida anual:

NOME - SIAPE - SITUAÇÃO
CARMEN CERES CARNEIRO RAMOS - 4397959 - PENSIONISTA
DURVALINO CINTRA - 547715 - APOSENTADO
DURVALINO CINTRA - 5839068 - PENSIONISTA
2. A suspensão do pagamento será efetivada na folha de pagamento do mês de

ABRIL/2022.
3. O restabelecimento do pagamento fica condicionado à realização da prova

de vida, mediante comparecimento pessoal do interessado em qualquer agência do seu
banco de recebimento de proventos/pensão ou na Seção de Gestão de Pessoas desta
Superintendência Estadual de Saúde em Goiás, localizada na Rua 82, nº 179, Setor Sul,
Goiânia/GO, CEP: 74083-010, portando documento de identidade oficial e CPF nos termos
do Art. 4º, da IN SGP/SEDGG/ME n. 45 de 15/06/20 ou ainda mediante o aplicativo móvel
nos termos do Art. 4º, III da IN n. 45 SGP/SEDGG/ME de 15/06/20.

4. O crédito do pagamento restabelecido será efetivado na primeira folha de
pagamento disponível para inclusão.

5. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção do
aposentado ou do pensionista deverá ser solicitado o agendamento de visita técnica, pelo
telefone (62) 3526-1020 ou pelo e-mail segep.goias@saude.gov.br, para comprovação de
vida do titular do benefício, ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que
seja realizada a visita (Processo 25005.001061/2021-16)

MARLI SOREL DE ARAÚJO GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

EDITAL TRT21/GP Nº 1, DE 1º DE ABRIL DE 2022

O DESEMBARGADOR DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA E DA
CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, previstas no Regimento Interno deste Tribunal (RA TRT21
nº 020/2021), considerando as Resoluções Administrativas TRT21 nº 006/2022 e nº
007/2022, de 10/03/2022 e o ATO TRT21-GP nº 072/2022, resolve:

Tornar público o EDITAL de abertura de processo de remoção para o cargo de
Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

I - O processo de remoção obedecerá aos critérios estabelecidos na Resolução
nº. 182/2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, publicada no Diário Eletrônico
da Justiça do Trabalho - DEJT em 03/03/2017;

II - O processo de remoção destina-se ao provimento de 2 (dois) cargos vagos, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região;

III - O requerimento de inscrição no processo de remoção deverá ser formulado
à Presidência deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia
útil após a publicação deste Edital no Diário Oficial da União, e encaminhados
exclusivamente por meio do seguinte endereço eletrônico dim@trt21.jus.br;

IV - O requerimento de inscrição deverá ser instruído com certidão, expedida
pelo Órgão de Origem, contendo as seguintes informações sobre o(a) magistrado (a)
interessado (a):

a) comprovante do requerimento de remoção no Tribunal de origem;
b) cópia do mapa estatístico dos últimos 24 (vinte e quatro) meses;
c) data de ingresso na magistratura e a eventual existência de período(s) de

férias ainda não gozadas;
d) declaração de ocorrência de remoção anterior e a percepção de ajuda de

custo;
e) existência de medidas correcionais ou processos administrativos interpostos

em face do Magistrado e julgados procedentes ou ainda em tramitação;
f) número de sentenças proferidas pelo Magistrado e que foram anuladas por

falta de fundamentação;
g) participação do Magistrado em cursos de treinamento ou outros de relevo

para o exercício da judicatura;
h) declaração de ciência e concordância com os termos da Resolução nº.65, de

28 de maio de 2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
i) obtenção do vitaliciamento;
j) estar em exercício na atividade jurisdicional;
l) não ter retidos autos em seu poder, sem justificativa, além do prazo legal ( C F,

art.93, incido II, alínea "e");
m) não estar com prazo para prolação e publicação de sentenças

ultrapassado.
V - A ausência de quaisquer das informações solicitadas no item IV acarretará

o indeferimento da inscrição no processo de remoção;
VI - Desde que liberado pelo Órgão de origem, o(a) Juiz(a) inscrito(a), após

aprovado(a) no processo de remoção para o Tribunal, tomará posse e entrará em exercício,
concomitantemente, sendo automaticamente incluído(a) no final da lista de antiguidade de
Juízes Substitutos da 21ª Região;

VII - Havendo dois ou mais candidatos, será priorizada a remoção daquele com
maior tempo de serviço na carreira no âmbito do Tribunal de origem;

VIII - Em caso de empate, será considerado o mais antigo aquele que ocupar
melhor posição no mapa de antiguidade do Tribunal de origem.

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS

3. O restabelecimento do pagamento do provento e/ou do benefício da pensão fica
condicionado a prova de vida mediante comparecimento pessoal do(a) interessado(a) em
qualquer agência da rede bancária na qual receba seus proventos, ou ainda via aplicativo móvel
SOUGOV.br (caso tenha a biometria cadastrada no TSE ou Denatran), e na impossibilidade,
comparecer na Unidade de Recursos Humanos, localizada na Rua Sena Madureira, nº 1500 -
Térreo, Vila Clementino, São Paulo - SP, portando a documentação estabelecida nos artigos 4º,
5º e 6º Instrução Normativa SEDGGD/ME nº 45/2020, sendo os originais dos seguintes
documentos: I - Cadastro de Pessoa Física (CPF); e II - documento oficial de identificação com
foto.

4. O crédito do pagamento restabelecido será efetivado com efeito retroativo na
primeira folha de pagamento disponível para inclusão.

5. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção que exija a
permanência domiciliar do(a) aposentado e/ou pensionista, deverá ser solicitada visita técnica,
conforme Art 10º da Instrução Normativa SEDGGD/ME nº 45 de 15 de junho de 2020, através
do e-mail recadastramento.drh@unifesp.br, para comprovação de vida do(a) titular do
benefício, ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita.

ELAINE DAMASCENO
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