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1. Tornar pública a relação dos aposentados e/ou pensionistas que terão o
pagamento do provento e/ou benefício de pensão suspenso por motivo de não
atendimento à convocação e respectiva notificação para realizar o recadastramento
anual de 2018, no mês do aniversário:

1.a) Aposentado

. CPF NOME

. 137.137.361-20 Beraldino de Jesus

. 190.091.001-20 Geodésio Rodrigues de Arruda

. 038.864.761-20 Rosevaldo Miranda Machado

2. O restabelecimento do pagamento do provento e/ou do benefício de
pensão fica condicionado ao recadastramento mediante comparecimento pessoal do
interessado à Seção de Cadastro/DAP, localizada no térreo do Prédio da Reitoria -
Campus II, no horário de atendimento das 8h às15h, contatos: (62) 3521-1034 ou 1383
ou via e-mail dp@dp.ufg.br, portando documento oficial de identificação original com
foto e CPF, conforme estabelecido nos arts. 5º e 6º da ON SEGEP Nº 1, publicada no
Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 2013.

3. Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção do
aposentado e/ou pensionista, deverá ser solicitada visita técnica, por meio do telefone
(62) 3521-1034 ou 1383, para comprovação de vida do titular do benefício, ficando o
pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita.

WILMA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

EDITAL Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2019
RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO

O Reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Decreto Presidencial, de 11/07/2017, publicado no DOU nº 132, página 1,
seção 2, de 12/07/2017, e tendo em vista o que consta no processo n° 23084.0194292016-
69 de 27/12/2016, resolve:

Restabelecer o pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão dos
seguintes beneficiários:

Aposentado:
MARCO AURELIO LEITE NUNES, CPF: 037.327.972-87;
Pensionista:
TEREZINHA BOMFIM DE OLIVEIRA, CPF: 118.194.131-68; CARLOS AUGUSTO

COSTA DE OLIVEIRA, CPF: 050.609.522-3, tendo em vista não terem ocorrido a atualização
cadastral na forma determinada. O restabelecimento do pagamento dos referidos
benefícios fica condicionado ao recadastramento mediante o comparecimento pessoal do
interessado na Universidade Federal Rural da Amazônia, situada na Av. Presidente
Tancredo Neves, 2501, bairro: Montese, Belém/Pará, em conformidade da Orientação
Normativa SEGEP nº 01.

Na hipótese de moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do aposentado
ou pensionista, deverá ser solicitada visita técnica, por meio dos telefones (91-3210.5118),
ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita.

MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2019

O Reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Decreto Presidencial, de 11/07/2017, publicado no DOU nº 132, página 1,
seção 2, de 12/07/2017, e tendo em vista o que consta no processo n° 23084.0194292016-69
de 27/12/2016, resolve:

Suspender o pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão dos
seguintes beneficiários:

Aposentados:
ENRIQUE WILFREDO YSLA CHEE, CPF: 715.878.618-87; LUCIMAR FERREIRA DA

SILVA, CPF: 036.386.852-68; RODRIGO WILLEN DE QUADROS TORRES, CPF: 703.437.802-
91.

Pensionistas:
ALICE MARQUES DE JESUS, CPF: 681.618.162-04; MARIA DE NAZARE DA SILVA DE

JESUS, CPF: 057.730.912-91; DENIZE PACHECO RODRIGUES, CPF: 103.779.212-20; SOLANGE DE
PONTES AZEVEDO SABOYA, CPF: 440.055.042-72; JOAQUINA DA CUNHA PAIXÃO, CPF:
482.310.962-72; ARLETE NAZARE ALVES DOS SANTOS, CPF: 252.425.552-20; ALAIDE SAID
PLATON CPF: 055.460.442-68, EUFLOZINA SILVA SANTOS, CPF: 235.643.692-87; tendo em vista
não ter ocorrido a atualização cadastral na forma determinada.

O restabelecimento do pagamento dos referidos benefícios fica condicionado ao
recadastramento mediante o comparecimento pessoal do interessado na Universidade Federal
Rural da Amazônia, situada na Av. Presidente Tancredo Neves, 2501, bairro: Montese,
Belém/Pará, em conformidade da Orientação Normativa SEGEP nº 01.

Na hipótese de moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do aposentado ou
pensionista, deverá ser solicitada visita técnica, por meio dos telefones (91-3210.5118), ficando
o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita.

MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL
EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2019

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA EM MATO GROSSO DO SUL, em
conformidade com as disposições estabelecidas pelo decreto nº 7.862/2012, de 08 de
dezembro, Portaria nº08 - GM/MP, de 07 de janeiro de 2013, e pela Orientação Normativa nº
01 - SEGEP/MP, de 10 de janeiro de 2013, resolve:

1.Tornar pública a relação de pensionistas e aposentados, aniversariantes do mês
de OUTUBRO/2018 que não atenderam à convocação e notificação para realizar o
recadastramento anual de 2018, conforme estabelecido no inciso "a" do artigo 11 da
Orientação Normativa n° 01 - SEGEP/MP, de 2 de janeiro de 2017.

2.A suspensão do pagamento do benefício de pensão/aposentadoria será efetivada
na folha de pagamento do mês de JANEIRO/2019.
. Nome CPF Matrícula/Upag Tipo/

Benefício
. JACINTO ALVES DE OLIVEIRA 048.205.921-49 0507512/1931 APOSENTADO
. ALTIMAR MARTINS DA SILVA 699.818.331-34 3260101/1931 P E N S ÃO

3.O restabelecimento do pagamento do provento e/ou da pensão fica
condicionado ao recadastramento mediante comparecimento pessoal do interessado na
Unidade de Recursos Humanos, sito à Rua Barão de Melgaço, 379 - Térreo, Centro - Campo
Grande - Mato Grosso do Sul, portando a documentação estabelecida nos arts. 5º e 6º da ON
nº 1/2013-SEGEP/MP.

3.1.O crédito do(s) pagamento(s) restabelecido(s) será (ão) efetivado(s) na primeira
folha de pagamento disponível para inclusão.

4.Na hipótese de moléstia grave ou de impossibilidade de locomoção do
aposentado e/ou pensionista, deverá ser solicitado o agendamento de visita técnica, por meio
do telefone (67) 3309-6300 ramal 6353, para comprovação de vida do titular do benefício,
ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a visita técnica,
observado o disposto no item 3.1 do presente Edital.

MARCO AURELIO SANTULLO

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

EDITAL Nº 1/2019
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

O Diretor do Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, nomeado pela Portaria nº 256, de 23 de fevereiro de 2016, publicada
no D.O.U. de 24 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições, 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 Orientação Normativa nº 1 -
SEGEP/MP, de 10 de janeiro de 2013, resolve:

1. Tornar pública a suspensão de pagamento da pensionista, aniversariante do
mês de setembro, UPAG-5611, que não atendeu à convocação para realizar o
recadastramento anual, conforme estabelecido na alínea "a" do artigo 11 da Orientação
Normativa nº 01 - SEGEP/MP, de 02 de janeiro de 2017, na seguinte ordem: nome, C P F,
matrícula e tipo/benefício.

. Nome CPF Matricula Tipo/Benefício

. Yolanda Andrade Pereira 377.731.192-87 05765455 Pensionista

2. A suspensão do pagamento foi efetivada na folha de pagamento do mês de
dezembro/2018.

3. O restabelecimento do pagamento da pensão fica condicionado ao
recadastramento mediante comparecimento pessoal do interessado na área de gestão de
pessoas do Instituto Evandro Chagas/ Ananindeua/ PA, munido da documentação
estabelecida nos art. 5º e 6º da ON nº 1/2017-SEGEP/MP.

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

4. Na hipótese de impossibilidade de comparecer por motivo de moléstia grave
e/ou de incapacidade de locomoção, o aposentado deverá solicitar agendamento de visita
técnica, para fins de regularização do benefício, por meio dos telefones (91) 3214-
2231/2220, ficando o pagamento restabelecido provisoriamente até que seja realizada a
visita técnica.

PEDRO FERNANDO DA COSTA VASCONCELOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EDITAL REMOÇÃO Nº 1/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CJF 001, de
20/2/2008, e da Resolução Presi/Coger 18, de 29/9/2011,

Comunica aos juízes federais substitutos integrantes da 1ª Região que:
I - Encontra-se vago um cargo para provimento, mediante remoção, para a 10ª

Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, de competência JEF Cível;
II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de

Magistrados, no portal do Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do dia da
publicação deste Edital no DOU2;

III - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo mesmo
Sistema de Magistrados, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do dia subsequente ao do
encerramento do prazo de inscrição, até as 19 horas (horário de Brasília). É vedada a
desistência da desistência;

IV - Somente poderão participar da remoção os juízes federais substitutos
vitalícios. Não havendo juízes federais substitutos vitalícios interessados, poderão ser
removidos os não vitalícios, no interesse do serviço, e a critério da Corte Especial
Administrativa (art. 143, § 5º, do RI-TRF1);

V - O pedido de remoção de uma vara para outra da mesma seção judiciária
deverá ser para a que tenha competência em matéria distinta (RI-TRF1, art. 138, caput e
art. 3º da Resolução 18/2011);

VI - O magistrado que tiver em seu poder processos conclusos além do prazo
legal deverá justificar tal situação no ato de inscrição, vedada a devolução sem o devido
despacho ou decisão (art. 7º da Res. 18/2011);

VII - Havendo mais de um pedido, e estando os inscritos em igualdade de
condições, terá preferência o do juiz federal substituto mais antigo, salvo se o interesse do
serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa (art. 8º da
Resolução 18/2011);

VIII - Somente poderá obter nova remoção decorrido um ano da última, a
contar da publicação do ato (RI-TRF1, art. 138, § 6º e art. 11 da Res. 18/2011), exceto no
caso de remoção dentro da sede da mesma seção ou subseção judiciária (art. 11, § 2º, da
Resolução 18/2011);

IX - Os prazos deste edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do
último dia (horário de Brasília), ficando prorrogados para o primeiro dia útil em caso de
término do prazo no final de semana ou feriado.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

EDITAL DE PROMOÇÃO Nº 2/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e tendo em vista as disposições constantes da Resolução CJF 001, de
20/2/2008, e da Resolução Presi/Coger 18, de 29/09/2011,

Comunica aos juízes federais substitutos integrantes da 1ª Região que:
I - Encontra-se vago um cargo para provimento, mediante promoção, pelo

critério de merecimento, para a Vara Única da Subseção Judiciária de Redenção/PA, de
competência Geral com JEF Adjunto;

II - Os interessados deverão se inscrever unicamente pelo Sistema de
Magistrados, no site do Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da publicação
deste Edital no DOU2;

III - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo mesmo
Sistema de Magistrados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao
do encerramento do prazo de inscrição, até as 19 horas (horário de Brasília). É vedada a
desistência da desistência;

IV - Os interessados deverão, no prazo de 5 (cinco) dias após o término do
prazo da desistência, abrir um novo PAe/Sei onde serão inseridos os documentos exigidos
no art. 28 da Resolução Presi Coger 18/2011, bem como 5 (cinco) sentenças, devendo
relacionar o referido PAe/Sei ao PAe 0000442-90.2019.4.01.8000;

VI - O juiz federal substituto que tiver em seu poder processos conclusos além
do prazo legal deverá justificar tal situação no ato de inscrição, vedada a devolução sem o
devido despacho ou decisão (art. 7º da Res. 18/2011);

VII - Os prazos deste edital encerram-se, impreterivelmente, às 19 horas do
último dia (horário de Brasília), ficando prorrogados para o primeiro dia útil no caso de
término em final de semana ou feriado.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
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