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Art. 3º Fica convalidado o exercício do servidor no órgão cessionário no período de 1º de
janeiro de 2011 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 SECRETÁRIODE 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- 470 -

Servidora : ELIS JULIANE DE ALENCAR
Matrícula SIAPE : 1104097
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Para : Tribunal Regional Federal da Primeira Região
F u n ç ã o / c a rg o : Supervisor de Seção, código FC-05
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 31 de dezembro de 2010
Processo : 52000.003335/1997-99

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 1º de
janeiro de 2011 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 SECRETÁRIODE 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- 471 -

Servidora : RONEIDE MARIA FURTADO ALVES
Matrícula SIAPE : 0447728
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Para : Tribunal Regional Federal da Primeira Região
F u n ç ã o / c a rg o : Assistente Técnico IV, código FC-04
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 31 de dezembro de 2010
Processo : 52000.000581/1998-70

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 1º de
janeiro de 2011 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 SECRETÁRIODE 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- 472 -

Servidora : ALEXSANDRA RAMALHO DA COSTA ARUME
Matrícula SIAPE : 1371296
C a rg o : Médico
Origem : Ministério da Saúde
Para : Fundação Universidade de Brasília - Hospital Universitário de Brasília
Processo

: 25000.068157/2010-43

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 SECRETÁRIODE 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- 473 -

Empregada : SANDRA SUAVE TABORDA
Matrícula SIAPE : 1455155
Emprego : AAD - Auxiliar de Operações
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Ministério do Trabalho e Emprego - Superintendência Regional do

Estado do Rio Grande do Sul

Ônus : Órgão Cedente (previsto no § 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 18 de janeiro de 2011
Processo : 00006.000116/2001-21

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 19 de
janeiro de 2011 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 publicação.

O SECRETÁRIODE 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- 474 -

Servidora : DANIELA DIAS ROBALO
Matrícula SIAPE : 1702801
C a rg o : Assistente em Administração
Origem : Universidade Federal de Goiás
Para : Universidade Federal do Paraná
Processo

: 23070.024805/2010-09

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 SECRETÁRIODE 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- 475 -

Servidor : DUSCELINO PEREIRA BORGES
Matrícula SIAPE : 1248478
C a rg o : Técnico em Assuntos Educacionais
Origem : Ministério da Educação
Para : Tribunal Regional Federal da Primeira Região
F u n ç ã o / c a rg o : Assistente Técnico IV, código FC-04, na Seção Judiciária do Distrito

Federal
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 31 de dezembro de 2010
Processo : 23123.001396/2007-04

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
janeiro de 2011 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 inciso I, do art. 35, do Anexo I
do Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010 e considerando o constante nos processos nºs
04500.015897/2010-76; 04500.015777/2010-79; 08007.012370/2010-11; 04500.016077/2010-00;
04500.016075/2010-11; 04500.016076/2010-57 e 04500.016086/2010-92, resolve:

No- 476 - Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho para elaboração das Diretrizes Gerais em Saúde Bucal
para a Promoção e Vigilância à Saúde do Servidor Público Federal dos órgãos e entidades que integram
o Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC.

Art. 2º Designar para compor o referido Grupo de Trabalho os servidores abaixo relacionados,
representantes dos respectivos órgãos entidades:

I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
a)Samara Maria Douets Vasconcelos Cunha Dias;
II - Ministério da Justiça - MJ:
a)Cristina Lepesteur da Costa;
III - Ministério da Fazenda - MF:
a)Maria Else Carneiro Nunes;
IV - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN:
a) Adauto Leoni Pimentel Seleiro;
b)Márcia de Carvalho Cristóvão Silva;
V - Fundação Nacional do Índio - FUNAI:
a)Waleska Brasileiro de Araújo;
VI - Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal - SES/DF
a) Cláudia Castro Bernardes Magalhães;
VII - Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal - SEDF;
a)Heloísa Benoni;
b)Pedro de Alcântara Bernardes Junior.

Art. 3º O Grupo de Trabalho ficará responsável pela elaboração da minuta das Diretrizes Gerais
em Saúde Bucal para a Promoção e Vigilância à Saúde do Servidor Público Federal dos órgãos e
entidades que compõem o SIPEC a ser submetida à apreciação pública, por meio do Portal SIASS, no
endereço: https://www1.siapenet.gov.br/saude/, bem como pelo trabalho de consolidação das sugestões
apresentadas durante a disponibilização no Portal SIASS e construção do Plano de Ação em Saúde
Bucal

Art. 4º O prazo para apresentação dos resultados compilados em formato impresso e eletrônico
é de 90 (noventa dias), prorrogável por igual período.

Art. 5º O produto elaborado é de relevância pública e sua elaboração não implicará em qualquer
prestação pecuniária aos membros do grupo de trabalho designados nesta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DUVANIER PAIVA FERREIRA
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