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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, por 1 (um) ano, a seguinte cessão:

Nº 2.244-

Servidora : MÁRCIA ABREU DA SILVA
Matrícula SIAPE : 6358486
C a rg o : Pedagogo-Área
Origem : Fundação Universidade de Brasília
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Assessor Técnico, CNE-07
Ônus
Vigência da última Portaria

: Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 2 de setembro de 2011

Processo : 23123.001847/2011-81

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 3 de
setembro de 2011 até a data de publicação desta Portaria.

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 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 2.245-

Servidor : RUSKIN MARINHO DE FREITAS
Matrícula SIAPE : 1177967
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 : Diretor de Estudos Regionais e Urbanos, Símbolo CDA-3,

na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado
Ônus : Órgão Cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23076.019562/2011-18

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 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 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 prorrogar, até 22 de outubro de 2012, a seguinte cessão:

Nº 2.246-

Servidora : VELSELINDA GERALDA DE SOUSA PAULISTA
Matrícula SIAPE : 662062
C a rg o : Técnico em Comunicação Social
Origem : Ministério das Comunicações
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar CD-CC-SP-28
Ônus : Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 53000.029285/2011-98

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 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
imediatamente 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 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 2.247-

Servidor : ADMILSON DE MENEZES
Matrícula SIAPE : 1319739
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério dos Transportes
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-26
Ônus : Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 50000.031967/2005-24

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 confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente 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 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 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 2.248-

Servidor : FENELON MARTINS DA ROCHA NETO
Matrícula SIAPE : 1167815
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Fundação Universidade Federal do Piauí
Para : Estado do Piauí
F u n ç ã o / c a rg o : Coordenador-Geral de Comunicação Social, do Governo do Estado

do Piauí
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23111.001009/2011-47

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 da cessão findará antes de seu término, na hipótese de exo-
neração 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 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 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 previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Ofício-Circular no

69, de 21 de dezembro de 2001, resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte requisição:

Nº 2.249-

Servidora : ZENEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA
Matrícula SIAPE : 335658
C a rg o : Auxiliar em Administração
Origem : Universidade Federal da Paraíba
Para : Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Ônus : Órgão requisitado (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23074.001528/2010-18

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição.

Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitada.

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

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no § 2º do art. 84 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve efetivar o seguinte exercício provisório:

Nº 2.250-

Servidora : SILVIA CORREA SANTOS
Matrícula SIAPE : 1372307
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal de Goiás
Para : Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
Processo : 23070.004011/2011-00

Art. 1º Caberá ao órgão de destino apresentar a servidora ao seu órgão de origem ao término do
exercício provisório.

Art. 2º O exercício provisório objeto desta portaria cessará caso sobrevenha a desconstituição da
entidade familiar cuja unidade se pretende assegurar ou na hipótese de novo deslocamento do côn-
juge.

Art. 3º 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 2.251-

Servidora : NASTIA CAVALCANTI LOUREIRO
Matrícula SIAPE : 130750
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério da Fazenda
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, código CD-CC-SP-14
Ônus : Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 10168.001342/2010-78

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 confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente 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 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 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:
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