
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 

BOLETIM INTERNO EXTRA 
 

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2006 

- Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte: 
 

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

1) SECRETARIA-EXECUTIVA DA CGU 

 

ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, no uso das competências que lhe foram delegadas assinou o seguinte: 

 

PORTARIAS 

 

Nº 44 de 08 de fevereiro de 2020 

APOSTILA 

 

 

  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

   

  a Portaria nº 38, publicada no DOU de 21/02/2005, que nomeou GEANY 

MARIA ALMEIDA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Assessoria de 

Comunicação Social do Gabinete do Ministro da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  ASSESSORIA JURÍDICA. 

 

  a Portaria nº 295, publicada no DOU de 23/12/2004, que nomeou NEIDE 

MARCOS DA SILVA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na Assessoria 

Jurídica do Gabinete do Ministro da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 103, publicada no DOU de 29/04/2005, que nomeou SANDRA 

REGINA KEMPER para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Coordenação da 

Assessoria Jurídica do Gabinete do Ministro da Controladoria-Geral da União, código DAS 

102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

   

   

 



a Portaria nº 227, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou SABRINA 

CARVALHO DO COUTO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Coordenação da 

Assessoria Jurídica do Gabinete do Ministro da Controladoria-Geral da União, código DAS 

102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

   

 

SECRETARIA EXECUTIVA. 

 

  a Portaria nº 318, publicada no DOU de 11/02/2003, que nomeou RICARDO 

CRAVO MIDLEJ SILVA para o cargo em comissão de Assessor Especial, código DAS 

102.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Especial na 

Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.5, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 297, publicada no DOU de 12/09/2005, que nomeou LUIS 

CARLOS DOMINGUES PEREIRA para o cargo em comissão de Assessor, código DAS 

102.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor na Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 118, publicada no DOU de 08/06/2004, que nomeou JAINE 

MAILDA PENA CIRQUEIRA para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Gabinete 

da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 226, publicada no DOU de 05/08/2005, que nomeou CARLA 

RODRIGUES COTTA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico no Gabinete da 

Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 253, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou 

CHRISTINA CORREIA CABRAL DE MELO DUARTE para o cargo em comissão de 

Assistente Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Assistente Técnico no Gabinete da Secretaria-Executiva da Controladoria-

Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 254, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou ANA 

PAULA BARBOSA DIAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico no 

Gabinete da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

   

 

 

 

 



DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 

 

  a Portaria nº 3, publicada no DOU de 07/01/2004, que nomeou RAIMUNDO 

JOSÉ MIRANDA SOUZA para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 101.5, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Desenvolvimento 

Institucional da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.5, 

a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 289, publicada no DOU de 22/12/2004, que nomeou MARCIA 

REGINA BONFIM SILVA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Diligências da Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Secretaria-Executiva da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 169, publicada no DOU de 30/06/2005, que nomeou JOSÉ 

ARTUR ZARIFE ALVES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Diligências da Diretoria de Desenvolvimento Institucional da 

Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 450, publicada no DOU de 01/09/2003, que nomeou 

CRISTINA DEMARTINI GONTIJO VASCONCELOS para o cargo em comissão de 

Coordenador-Geral, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Gerente da Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 239, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou 

APARECIDA DE LOURDES PIMENTA RODRIGUES BORGES para o cargo em 

comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Assistente da Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA. 

 

a Portaria nº 235, publicada no DOU de 11/08/2005, que nomeou 

JANAYNA NOGUEIRA LIMA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código 

DAS 102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico da 

Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 228, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou RENATA 

ALVES DE FIGUEIREDO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente da Diretoria de 

Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 

102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 



  a Portaria nº 314, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou JOSÉ DE 

RIBAMAR DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 95, publicada no DOU de 10/03/2003, que nomeou WILTON 

SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da Diretoria de Gestão 

Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 48, publicada no DOU de 11/02/2003, que nomeou SIMEI 

SUSÃ SPADA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Recursos 

Humanos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 309, publicada no DOU de 28/07/2003, que nomeou ELIANE 

GUERRA DE FREITAS para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 61, publicada no DOU de 17/09/2003, que nomeou MARIA 

ROSÉLIA DA CONCEIÇÃO FRAGOSO RABELO para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Diretoria de Gestão 

Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 290, publicada no DOU de 22/12/2004, que nomeou CARLOS 

FREDERICO RIBEIRO GONÇALVES para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Recursos Logísticos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 363, publicada no DOU de 04/11/2005, que nomeou AURO 

SHIGUENARI YOSHIDA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na 

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

 

 

 

 



  a Portaria nº 55, publicada no DOU de 15/03/2004, que nomeou DALVINA 

MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 106, publicada no DOU de 31/05/2004, que nomeou 

GIOVANNI CÂNDIDO DEMATTE para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento da Diretoria de Gestão Interna da 

Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 178, publicada no DOU de 03/08/2004, que nomeou ELISA 

AKEMI NAGATANI para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na Coordenação-

Geral de Planejamento e Orçamento da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 483, publicada no DOU de 10/09/2003, que nomeou HELENA 

DE CASTRO MARTINS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Planejamento e Orçamento da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 110, publicada no DOU de 02/05/2005, que nomeou LENISE 

BARCELLOS DE MELLO SECCHIN para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Serviços de Secretaria da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 268, publicada no DOU de 02/09/2005, que nomeou SILVANA 

ALVES DA MATA RIBEIRO para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código 

DAS 102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na 

Coordenação-Geral de Serviços de Secretaria da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 54, publicada no DOU de 15/03/2004, que nomeou DEUSÉLIS 

BRAGA ANDRÉ FILHO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Serviços de Secretaria da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

 

 

 



  a Portaria nº 8, publicada no DOU de 13/01/2006, que nomeou SARA 

ESTEFÂNIA VIEIRA RODRIGUES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço na Coordenação-Geral de Serviços de Secretaria da Diretoria de Gestão Interna da 

Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.1, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO. 

 

a Portaria nº 138, publicada no DOU de 23/02/2005, que nomeou JOSÉ 

GERALDO LOUREIRO RODRIGUES para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 

101.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Sistemas e 

Informação da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.5, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 2, publicada no DOU de 08/01/2004, que nomeou MARTA 

HELENA DE OLIVEIRA BRAZ FINAGEIV para o cargo em comissão de Assessor 

Técnico, código DAS 102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Assessor Técnico da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 71, publicada no DOU de 28/03/2005, que nomeou OSWALDO 

IGLESIAS DE AZEREDO para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Informação da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 288, publicada no DOU de 09/09/2005, que nomeou 

ROBERTO MACHADO para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na 

Coordenação-Geral de Informação da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 484, publicada no DOU de 15/09/2003, que nomeou TEREZA 

CRISTINA MELO AGUIAR para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador na 

Coordenação-Geral de Informação da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 114, publicada no DOU de 04/06/2004, que nomeou OMAR 

DA SILVA PADILHA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Informação da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 



  a Portaria nº 235, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou MOISÉS 

REIS DE CARVALHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Informação da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 277, publicada no DOU de 07/07/2003, que nomeou TATIANA 

ZOLHOF PANISSET para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 331, publicada no DOU de 07/08/2003, que nomeou ARBY 

ILGO RECH FILHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-

Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 69, publicada no DOU de 30/03/2004, que nomeou ANDRÉ 

LUIZ BITENCOURT DE SOUZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e Informação 

da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 209, publicada no DOU de 25/07/2005, que nomeou MARCIO 

HARUZO OTTA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e Informação 

da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 188, publicada no DOU de 07/07/2005, que nomeou 

ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO para o cargo em comissão de 

Assistente Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Chefe de Serviço da Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da 

Diretoria de Sistemas e Informação da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 84, publicada no DOU de 26/02/2003, que nomeou SORAYA 

APARECIDA SOUTO SIQUEIRA CAMPOS para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão na Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e 

Informação da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 



a Portaria nº 333, publicada no DOU de 07/08/2003, que nomeou 

IDALBERTO GARCIA EUZÉBIO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e 

Informação da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 185, publicada no DOU de 17/08/2004, que nomeou VICENTE 

DE PAULA TEIXEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço na 

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica da Diretoria de Sistemas e Informação 

da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO. 

 

a Portaria nº 521, publicada no DOU de 01/10/2003, que nomeou JOSÉ 

CLÁUDIO FALCÃO SOARES para o cargo em comissão de Assessor, código DAS 102.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor na Secretaria Federal 

de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.4, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 131, publicada no DOU de 18/03/1998, que nomeou MARIA 

HELENA AFFONSO PENHA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão no Gabinete da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 88, publicada no DOU de 18/07/2002, que nomeou VALDETE 

PEREIRA DE SOUZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão no Gabinete da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 96, publicada no DOU de 19/07/2002, que nomeou MARÍLIA 

DE MOURA RAMOS CAETANO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão no 

Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 144, publicada no DOU de 08/07/2004, que nomeou ANA 

CLÁUDIA ZARAT TAVARES LOUREIRO para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão no Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 



  a Portaria nº 506, publicada no DOU de 26/09/2003, que nomeou LUIZ 

FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS FILHO para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão no Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 54, publicada no DOU de 15/02/1995, que nomeou EUVALDO 

MASCARENHAS BITTENCOURT JÚNIOR para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão na Coordenação-Geral de Normas e Orientação para o Sistema de Controle Interno 

da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 260, publicada no DOU de 23/05/1997, que nomeou NÁDIA 

ARAÚJO RODRIGUES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Normas e Orientação para o Sistema de Controle Interno da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 29, publicada no DOU de 24/01/2001, que nomeou RENILDA 

DE ALMEIDA MOURA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Contas do Governo da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 394, publicada no DOU de 11/08/1998, que LÍCIA MARIA 

GASPAR BARROS KILSON para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Contas do Governo da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 108, publicada no DOU de 02/04/2005, LUCIANA DOS 

SANTOS BRANDÃO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Contas do Governo da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 573, publicada no DOU de 26/11/2003, que JOSÉ 

RAIMUNDO NUNES RIBEIRO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Contas do Governo da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 560, publicada no DOU de 23/11/2000, que CÍNTIA 

NASCIMENTO MENEZES VIANA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Contas do Governo da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 



  a Portaria nº 572, publicada no DOU de 26/11/2003, que nomeou SÉRGIO 

FILGUEIRAS DE PAULA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Recursos Externos da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 346, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou DENISE 

SILVA NASCIMENTO para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico da 

Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 151, publicada no DOU de 21/10/2002, que nomeou 

LEODELMA DE MARILAC FÉLIX para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 282, publicada no DOU de 6/01/1995, que nomeou DAURO 

DE PAULA VALLE para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 542, publicada no DOU de 9/10/2000, que nomeou MARCUS 

JOSÉ FERREIRA MONTEIRO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria da Área 

Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 264, publicada no DOU de 23/06/1999, que nomeou CARLOS 

ALBERTO CAETANO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 224, publicada no DOU de 22/05/2003, que nomeou MÁRCIO 

DE AQUINO TERRA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 



  a Portaria nº 67, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou ROSA 

MARIA MEDEIROS SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria da Área 

Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 57, publicada no DOU de 12/02/2003, que nomeou ELENY 

MARIA BARBOSA DE FREITAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária da Diretoria de Auditoria 

da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 347, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou JOSÉ 

ANTÔNIO MEYER PIRES JÚNIOR para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão da 

Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 65, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou MANOEL 

ADELINO DE MEDEIROS FILHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão da 

Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 348, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

EDUARDO REIS SOARES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão da 

Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 507, publicada no DOU de 26/09/2003, que nomeou HÉDER 

SILVA NORONHA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão da 

Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 54, publicada no DOU de 16/02/2001, que nomeou JOSÉ 

GUSTAVO LOPES RORIZ para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da Diretoria de 

Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 50, publicada no DOU de 01/03/1999, que nomeou JOÃO 

CARLOS GOMES ORMOND para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 223, publicada no DOU de 22/05/2003, que nomeou 

ARANTES JOSÉ DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 71, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou PATRÍCIA 

FERREIRA E SILVA GOMES DE SOUZA para o cargo em comissão de Assistente 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Assistente Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior da Diretoria de Auditoria da Área Econômica da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 1.286, publicada no DOU de 30/07/2003, que nomeou 

RONALD DA SILVA BALBE para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 101.5, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 358, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

VALDIRENE PAES DE MEDEIROS para o cargo em comissão de Assessor Técnico, 

código DAS 102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor 

Técnico da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 306, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou MARIA 

DO SOCORRO POTIGUARA DE LIMA para o cargo em comissão de Coordenador-

Geral, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 360, publicada no DOU de 17/10/2005, que nomeou PAULO 

ROBSON TAVEIRA GODINHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 



  a Portaria nº 339, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou JOSÉ 

CARLOS DA FONSECA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública da Diretoria de Auditoria da 

Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 339, publicada no DOU de 10/10/2005, que nomeou LUIS 

OTÁVIO NICÁCIO LEITE para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 361, publicada no DOU de 17/10/2005, que nomeou LÚCIA 

MOURÃO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 338, publicada no DOU de 08/09/1998, que nomeou CLÁUDIO 

ANTÔNIO DE ALMEIDA PY para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria da Área Social da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 288, publicada no DOU de 13/07/1999, que nomeou 

FRANCISCO ALVES MOREIRA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria 

da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 129, publicada no DOU de 24/06/2004, que nomeou JOÃO 

CARLOS LUIZ CATALDI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria 

da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 14, publicada no DOU de 11/10/2002, que nomeou CARLOS 

ALBERTO DOS SANTOS SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social da Diretoria de Auditoria 

da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 119, publicada no DOU de 27/05/1992, que nomeou MARIA 

TORRES VITOR para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 639, publicada no DOU de 16/10/1998, que nomeou 

AMÉRICO MARTINS para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Auditoria da Área de Desenvolvimento Social da Diretoria de Auditoria da Área Social da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 47, publicada no DOU de 09/03/2004, que nomeou 

GERMANO DE OLIVEIRA FARIAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social da 

Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 767, publicada no DOU de 18/07/1996, que nomeou REGINA 

CÉLIA LEMOS ROLO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 267, publicada no DOU de 10/11/2004, que nomeou 

EDUARDO NASCIMENTO LIMA SOBRNHO para o cargo em comissão de Assistente 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Assistente Técnico da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social 

da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 305, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou SANDRA 

MARIA DEUD BRUM para o cargo em comissão de Coordenador, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria 

da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 517, publicada no DOU de 01/01/1997, que nomeou 

ALBERTO DE ÁVILA CHAVES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 551, publicada no DOU de 08/11/2000, que nomeou MÁRCIA 

SOARES DE PINA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 316, publicada no DOU de 29/06/1998, que nomeou JOSÉ 

ADÃO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 358, publicada no DOU de 17/10/2005, que nomeou CLÁUDIO 

AZEVEDO COSTA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 355, publicada no DOU de 17/10/2005, que nomeou 

ODESVALDO PEREIRA FILHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 359, publicada no DOU de 17/10/2005, que nomeou 

LUCILENE SANTOS DE LIMA NUNES para o cargo em comissão de Assistente 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Assistente Técnico da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 120, publicada no DOU de 22/07/2002, que nomeou LEICE 

MARIA GARCIA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria 

da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 308, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou JOSÉ 

GARIBALDE DE SOUZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 103, publicada no DOU de 04/09/2002, que nomeou 

DAMÁSIO ALVES LINHARES NETO para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 470, publicada no DOU de 09/09/2003, que nomeou TEÔNIO 

WELLINGTON MARTINS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 373, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

VALPERINO RIBEIRO TAVARES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 309, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou CLAUDIO 

MÁRCIO RIBEIRO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 323, publicada no DOU de 31/07/2003, que nomeou 

MARCELO CHAVES ARAGÃO para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Auditoria da Área de Esportes da Diretoria de Auditoria da Área Social da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 127, publicada no DOU de 31/03/1999, que nomeou VALÉRIA 

PORFÍRIO CARDOSO ESPINOZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Esportes da Diretoria de Auditoria da Área 

Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código 

DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 375, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

FERNANDA FAGUNDES DE ANDRADE para o cargo em comissão de Assessor 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Assessor Técnico da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Esportes da Diretoria de 

Auditoria da Área Social da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



a Portaria nº 1.285, publicada no DOU de 30/07/2003, que nomeou 

MARCOS LUIZ MANZOCHI para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 101.5, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Auditoria da Área de 

Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 376, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou CARMEN 

LÚCIA MARQUES ROCHA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico da 

Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 153, publicada no DOU de 29/03/1999, que nomeou SANDRA 

MARIA DE OLIVEIRA ALVES para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Auditoria da Área de Meio Ambiente da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 537, publicada no DOU de 20/10/2003, que nomeou 

FREDERICO CARLOS JANZ para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente da Diretoria de Auditoria da 

Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 150, publicada no DOU de 05/04/1999, que nomeou MILENA 

LUZ BARBOSA ALARCÃO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente da Diretoria de Auditoria da 

Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 221, publicada no DOU de 20/09/2004, que nomeou CELSO 

DA MOTTA AGUIAR para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 268, publicada no DOU de 10/11/2004, que nomeou 

HAROLDO SILVA CARDOZO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico 

na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente da Diretoria de Auditoria 

da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 



  a Portaria nº 533, publicada no DOU de 05/10/2001, que nomeou ROSANE 

FRAGOSO DA SILVA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 379, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

HUMBERTO JOAQUIM DE MORAIS para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 72, publicada no DOU de 13/02/2003, que nomeou RAQUEL 

DE OLIVEIRA CARDOSO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 99, publicada no DOU de 10/03/2003, que nomeou FÁBIO 

ALEXANDRE FRAGA ÁVILA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 313, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou 

EDUARDO RIBEIRO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência e Tecnologia da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 92, publicada no DOU de 06/05/2004, que nomeou MAX 

HERREN para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria das 

Área de Minas e Energia da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 241, publicada no DOU de 14/11/2001, que nomeou LICIANE 

QUADRADO DE MORAES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia da Diretoria de Auditoria da 

Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 167, publicada no DOU de 13/04/1999, que nomeou IVAN 

BERNARDES DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia da Diretoria de Auditoria da 

Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 92, publicada no DOU de 15/02/1995, que nomeou ANDRÉ 

WEBER TANURE para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 12, publicada no DOU de 15/01/2004, que nomeou 

FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 381, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

LUCIMAR CEVALLOS MIJAN para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Auditoria da Área de Comunicações da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 382, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou VALTER 

DE SOUSA MATOS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Comunicações da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 181, publicada no DOU de 17/08/2004, que nomeou MANOEL 

AMADEU PINTO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Comunicações da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-

Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 186, publicada no DOU de 17/08/2004, que nomeou MARTA 

SOLANGE DE MORAES FIDELES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Comunicações da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

   



a Portaria nº 06, publicada no DOU de 11/01/2001, que nomeou RUBENS 

BENEVIDES LAMBACH para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Auditoria da Área de Transportes da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 494, publicada no DOU de 01/08/2000, que nomeou 

FERNANDO ÍTALO FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes da Diretoria 

de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 572, publicada no DOU de 05/12/2000, que nomeou 

GERALDO MOURÃO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes da Diretoria de Auditoria da Área 

de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 432, publicada no DOU de 02/01/2006, que nomeou DAVID 

LEMOS ROSA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de 

Auditoria da Área de Transportes da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 540, publicada no DOU de 09/10/2000, que nomeou ROSANE 

LEMOS DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes da Diretoria de Auditoria da Área 

de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 522, publicada no DOU de 01/10/2003, que nomeou MÁRCIO 

ALVES SANTIAGO para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria 

da Área de Cidades da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 193, publicada no DOU de 19/08/2004, que nomeou CARMEM 

LUIZA E SILVA NASCIMENTO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades da Diretoria de Auditoria da Área de 

Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 539, publicada no DOU de 20/10/2003, que nomeou JOSEMIR 

GADELHA ALVES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Cidades da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura 

da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 237, publicada no DOU de 11/10/2004, que nomeou 

AUGUSTO CÉSAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 40, publicada no DOU de 21/02/2005, que nomeou LEANDRO 

DE FREITAS ROCHA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades da Diretoria de Auditoria da Área de 

Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 378, publicada no DOU de 17/07/2001, que nomeou WAGNER 

ROSA DA SILVA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria 

da Área de Integração Nacional da Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 129, publicada no DOU de 13/07/2001, que nomeou 

SOLANGE MARIA MARTINS COSTA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional da 

Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 203, publicada no DOU de 26/08/2004, que nomeou 

ANTÔNIO AFONSO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional da Diretoria de Auditoria 

da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 214, publicada no DOU de 13/09/2004, que nomeou ADONIAS 

DE FIGUEIREDO AGUIAR para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico 

na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional da Diretoria de 

Auditoria da Área de Infra-Estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



  a Portaria nº 1.290, publicada no DOU de 30/07/2003, que nomeou 

CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 

101.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Auditoria da 

Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 338, publicada no DOU de 10/10/2005, que nomeou JANICE 

DOS SANTOS RONNA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico da 

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 261, publicada no DOU de 24/09/1999, que nomeou 

DILERMANDO JOSÉ DA SILVA  para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais da Diretoria de Auditoria da 

Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 983, publicada no DOU de 03/09/1999, que nomeou JOSÉ 

RENATO PIMENTEL BAPTISTA  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais da Diretoria de Auditoria da 

Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 256, publicada no DOU de 05/11/2004, que nomeou CARLA 

IGINA OLIVEIRA CARNEIRO  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais da Diretoria de Auditoria da 

Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 362, publicada no DOU de 04/11/2005, que nomeou EDVON 

PIRES NOGUEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais da Diretoria de Auditoria da 

Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-

Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 179, publicada no DOU de 17/04/2003, que nomeou 

VARCIOLINO DE SOUSA DIAS  para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da 

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

 



a Portaria nº 122, publicada no DOU de 26/03/1999, que nomeou FÁBIO 

FARNESE DIAS MARTINS  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da 

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 352, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou ODAIR 

JOSÉ ALVES FRUTUOSO  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da 

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 350, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou RACHEL 

URBANO RIBEIRO  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Diretoria de 

Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 351, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

ADAILTON FERREIRA DE MELO  para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 221, publicada no DOU de 22/05/2003, que nomeou CIRO 

HEITOR FRANÇA DE GUSMÃO JÚNIOR  para o cargo em comissão de Coordenador-

Geral, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário da Diretoria de 

Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 68, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou ELIANE 

DE CASTRO COSTA  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário da Diretoria de Auditoria da Área 

de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 

 



a Portaria nº 253, publicada no DOU de 29/08/2005, que nomeou MARIA 

HELENA KERBER para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário da Diretoria de Auditoria da Área 

de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 310, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou MARIA 

ROMANA DO CARMO MOREIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário da 

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 7, publicada no DOU de 11/01/2005, que nomeou PAULO 

CESAR NASCIMENTO COSTA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Auditoria da Área de Turismo da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego 

da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 39, publicada no DOU de 21/02/2005, que nomeou GISELE DE 

MELO MAEDA MENDANHA  para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo da Diretoria de Auditoria da Área de 

Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 66, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou LÚCIO 

MEIRA DE MESQUITA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Turismo da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e 

Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 340, publicada no DOU de 10/10/2005, que nomeou MARIA 

ESMERALDA RODRIGUES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico 

na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo da Diretoria de Auditoria da Área 

de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 1, publicada no DOU de 07/01/2005, que nomeou PEDRO 

CRISÓSTOMO ROSÁRIO  para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Auditoria da Área de Trabalho e Emprego da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e 

Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 



a Portaria nº 251, publicada no DOU de 29/08/2005, que nomeou 

ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego da Diretoria 

de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 131, publicada no DOU de 30/06/2004, que nomeou RAQUEL 

NASCIMENTO PEREIRA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego da Diretoria de Auditoria 

da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 123, publicada no DOU de 02/07/2001, que nomeou 

PATRÍCIA BARBOSA PONTES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego da Diretoria de Auditoria 

da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 15, publicada no DOU de 11/10/2002, que nomeou DANIELLE 

NERI FAZZA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego da Diretoria de Auditoria da Área de 

Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 369, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou EVELINE 

MARTINS BRITO para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de Auditoria 

da Área de Cultura da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Emprego da Secretaria 

Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 335, publicada no DOU de 04/10/2005, que nomeou JANICE 

DE ALMEIDA MENEZES DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura da Diretoria de Auditoria 

da Área de Produção e Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 371, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou ELWYS 

PRESLEY DOS REIS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Cultura da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e 

Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



a Portaria nº 372, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou MARTA 

FARIA CALIL para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na Coordenação-

Geral de Auditoria da Área de Cultura da Diretoria de Auditoria da Área de Produção e 

Emprego da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 1.143, publicada no DOU de 02/07/2003, que nomeou MARIA 

DE FÁTIMA REZENDE para o cargo em comissão de Diretor, código DAS 101.5, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de Planejamento e Avaliação 

das Ações de Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 398, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou MÁRCIA 

DA ROSA PEREIRA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral de 

Planejamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de Controle 

da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 159, publicada no DOU de 08/04/2003, que nomeou 

VERUSKA CAMPOS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Planejamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de 

Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 102, publicada no DOU de 10/03/2003, que nomeou MARCUS 

GALLIAC SAAVEDRA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Planejamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de 

Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 113, publicada no DOU de 04/06/2004, que nomeou CÍNTIA 

LAGO MEIRELES DONAGHER para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento e Avaliação 

das Ações de Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 266, publicada no DOU de 02/09/2005, que nomeou JOSÉ 

MARCELO CASTRO DE CARVALHO para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na 

Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade da Diretoria de Planejamento 

e Avaliação das Ações de Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

   

 



 

a Portaria nº 17, publicada no DOU de 25/01/2006, que nomeou 

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade da 

Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de Controle da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 150, publicada no DOU de 21/10/2002, que nomeou ISRAEL 

JOSÉ REIS DE CARVALHO para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Coordenador-Geral 

de Operações Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de Controle 

da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 262, publicada no DOU de 14/12/2001, que nomeou MARIA 

CÉLIA SILVA VIANA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Operações Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de 

Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 60, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou ELAINE 

NIEHUES FAUSTINO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-

Geral de Operações Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de 

Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 103, publicada no DOU de 13/03/1997, que nomeou IVON 

LOPES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o 

referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão na Coordenação-Geral de 

Operações Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliação das Ações de Controle da 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 394, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou 

ARISTIDES COSTA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Coordenação-Geral de Operações Especiais da Diretoria de Planejamento e Avaliação das 

Ações de Controle da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 
 

a Portaria nº 1489, publicada no DOU de 25/09/2003, que nomeou 

HENRIQUE CÉSAR SISTEROLLI KAMCHEN para o cargo em comissão de Diretor, 

código DAS 101.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de 

Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 



a Portaria nº 152, publicada no DOU de 05/04/1999, que nomeou ROGÉRIO 

GOULART BARBOZA para o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 

102.3, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assessor Técnico da 

Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.3, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 
 

a Portaria nº 508, publicada no DOU de 26/09/2003, que nomeou PAOLA 

JULIANA DE VASCONCELLOS PRAXEDES para o cargo em comissão de 

Coordenador, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios da Diretoria 

de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

a Portaria nº 77, publicada no DOU de 02/10/1992, que nomeou 

ABELARDO MENEZES EVARISTO para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 476, publicada no DOU de 01/10/1998, que nomeou CÉSAR 

MÁRMORE RIOS MOTA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 26, publicada no DOU de 15/02/2001, que nomeou 

AMARILDO JOSÉ LEITE para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 271, publicada no DOU de 29/03/1993, que nomeou RONAN 

AFONSO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 
 

a Portaria nº 315, publicada no DOU de 30/07/2003, que nomeou 

HUMBERTO LÚCIO PIMENTEL MENEZES para o cargo em comissão de Coordenador, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Coordenador-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



a Portaria nº 86, publicada no DOU de 07/04/2005, que nomeou TOMÁZ 

DE AQUINO ALVES DUARTE para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 
 

a Portaria nº 231, publicada no DOU de 05/11/2001, que nomeou 

TERESINHA TORRES AVELAR para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Coordenação-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 374, publicada no DOU de 31/10/2005, que nomeou 

APARECIDA DAS DORES RIBEIRO DOS REIS para o cargo em comissão de 

Assistente, código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial da 

Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de 

Controle Interno da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 450, publicada no DOU de 16/05/2000, que nomeou DILCÉA 

SIQUEIRA TAVARES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Coordenação-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Auditoria 

de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 
 

  CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

a Portaria nº 797, publicada no DOU de 16/04/2003, que nomeou MOISÉS 

ANTÔNIO DE FREITAS para o cargo em comissão de Corregedor, código DAS 101.6, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.6, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 427, publicada no DOU de 23/12/2005 que nomeou KEIKO 

NAKAYOSHI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Assistente da Corregedoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 257, publicada no DOU de 29/11/2002 que nomeou SHIRLEY 

GONÇALVES ROCHA DE ALMEIDA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, código DAS 

102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 



a Portaria nº 2, publicada no DOU de 07/01/2005, que nomeou ANA LÚCIA 

LLANTADA DE MOURA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Corregedoria-

Geral Adjunta da Área Econômica da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral 

da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

   

a Portaria nº 126, publicada no DOU de 17/06/2004, que nomeou MARENY 

GUERRA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Gerente de Projeto, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor Setorial dos 

Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo na 

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Econômica da Corregedoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 13, publicada no DOU de 12/01/2005, que nomeou RICARDO 

LEITE LUDUVICE para o cargo em comissão de Corregedor-Adjunto, código DAS 101.5, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor-Geral Adjunto da 

Área de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 174, publicada no DOU de 03/08/2004, que nomeou CARLOS 

ALEXANDRE VIEIRA DE VASCONCELOS para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na 

Corregedoria-Geral Adjunta da Área de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 34, publicada no DOU de 09/02/2004, que nomeou FABRÍCIO 

COLOMBO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na Corregedoria-

Geral Adjunta da Área de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 239, publicada no DOU de 15/10/2004 que nomeou PRATES 

SILVA PRATES para o cargo em comissão de Gerente de Projeto, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor Setorial do Ministério das 

Cidades da Corregedoria-Geral Adjunta da Área de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral 

da União da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 123, publicada no DOU de 27/05/2005, que nomeou 

EMILIANA ALVES LARA para o cargo em comissão de Assessor, código DAS 102.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor Setorial do 

Ministério da Defesa da Corregedoria-Geral Adjunta da Área de Infra-Estrutura da 

Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 

 



a Portaria nº 150, publicada no DOU de 02/04/2003, que nomeou 

ALEXANDRE PENIDO DUQUE ESTRADA para o cargo em comissão de Gerente de 

Projeto, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Corregedor Setorial do Ministério dos Transportes da Corregedoria-Geral Adjunta da Área 

de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 03, publicada no DOU de 06/01/2006, que nomeou VINICIUS 

DE CARVALHO MADEIRA para o cargo em comissão de Gerente de Projeto, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor Setorial 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da Corregedoria-Geral Adjunta da 

Área de Infra-Estrutura da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 1401, publicada no DOU de 02/09/2003 que nomeou ANA 

LÚCIA CARRIJO FERREIRA para o cargo em comissão de Corregedor-Adjunto, código 

DAS 101.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor-Geral 

Adjunto da Área Social da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, 

código DAS 101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 232, publicada no DOU de 30/09/2004, que nomeou 

VANESSA REIS SAMPAIO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Corregedoria-

Geral Adjunta da Área Social da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da 

União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 2, publicada no DOU de 06/01/2006, que nomeou CAUBI 

COELHO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na 

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social da Corregedoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 213, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou MARIA 

HELENA LUCENA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, 

código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor 

Setorial dos Ministérios da Cultura e do Esporte da Corregedoria-Geral Adjunta da Área 

Social da Corregedoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 79, publicada no DOU de 14/04/2004, que nomeou FLÁVIA 

OLIVEIRA TAVARES para o cargo em comissão de Assessor, código DAS 102.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Corregedor Setorial do Ministério da 

Educação da Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social da Corregedoria-Geral da União 

da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

  SECRETARIA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 



o Decreto do dia 08/01/2003, publicado no DOU de 09/01/2003, que 

nomeou LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE BRITTO FILHO para o cargo em 

comissão de Corregedor, código DAS 101.6, para declarar que o referido cargo passa a ser 

denominado Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.6, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 443, publicada no DOU de 27/08/2003, que nomeou LUIZ 

PAULO FERNANDES MOTTA para o cargo em comissão de Assessor, código DAS 

102.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Gabinete da 

Diretoria de Prevenção da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção e 

Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

   

a Portaria nº 207, publicada no DOU de 25/07/2005, que nomeou 

VIRGÍNIA CHARPINEL JUNGER CESTARI para o cargo em comissão de Gerente de 

Projeto, código DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Gerente na Diretoria de Prevenção da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção 

e Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 212, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou 

ROBERTO VIEIRA MEDEIROS para o cargo em comissão de Gerente de Projeto, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Gerente na Diretoria 

de Prevenção da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

  a Portaria nº 312, publicada no DOU de 28/07/2003, que nomeou LARISSA 

FORATTINI MARTINS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Diretoria de Prevenção 

da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 90, publicada no DOU de 04/05/2004, que nomeou PATRÍCIA 

OLIVEIRA FONSÊCA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Diretoria de Prevenção 

da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 255, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou ELISA 

BATISTA BORGES DA SILVEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico na Diretoria de Prevenção da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção 

e Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 



a Portaria nº 460, publicada no DOU de 03/09/2003, que nomeou VALÉRIA 

MARIA DA SILVA COSTA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico 

na Diretoria de Prevenção da Corrupção da Secretaria de Prevenção da Corrupção e 

Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 388, publicada no DOU de 11/08/2003, que nomeou DUQUE 

DANTAS para o cargo em comissão de Coordenador-Geral, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Gerente na Diretoria de Informações 

Estratégicas da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da 

Controladoria-Geral da União, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 127, publicada no DOU de 24/06/2004, que nomeou 

EDUARDO JOSÉ COSTA MELLO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente na Diretoria de 

Informações Estratégicas da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.2, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

a Portaria nº 76, publicada no DOU de 09/08/2002, que nomeou EVALDO 

DA SILVA RIBEIRO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico na Diretoria 

de Informações Estratégicas da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas da Controladoria-Geral da União, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO ACRE. 

 

  a Portaria nº 286, publicada no DOU de 09/09/2005, que nomeou KAYO 

ROBERTO VIEIRA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da União no 

Estado do Acre, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

   

  a Portaria nº 555, publicada no DOU de 06/11/2003, que nomeou 

HUMBERTO THADEU BALTAR DE MEDEIROS CABRAL MORAES para o cargo em 

comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo 

passa a ser denominado Chefe de Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do 

Acre, código DAS 101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 253, publicada no DOU de 11/12/2001, que nomeou CARLOS 

JOSÉ PINHEIRO DE MESSIAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado do Acre, código DAS 101.1, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

 

 

 

  



  a Portaria nº 035 publicada no DOU de 26/02/2001, que designou 

NILBERTO NILSON DE MATOS MENDES para função gratificada de , código FG-1, 

para declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da 

Controladoria Regional da União no Estado do Acre, código FG-1, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

ALAGOAS. 

 

  a Portaria nº 142, publicada no DOU de 03/06/2005, que nomeou WALBER 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado de Alagoas, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 359, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou ERISON 

PASSOS DE MORAES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 170, publicada no DOU de 30/06/2005, que nomeou 

FRANCISCO SEPÚLVEDA DINIZ JÚNIOR para o cargo em comissão de Assistente 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Serviço da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas, código DAS 

101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 261 publicada no DOU de 29/08/2005, que designou WILMA 

ALÉCIO RODRIGUES para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Alagoas, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 194 publicada no DOU de 19/08/2004, que designou 

VANNILDO CARDOSO PINTO para função gratificada, código FG-03, para declarar que 

a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado do Alagoas, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

AMAZONAS. 

 

  a Portaria nº 137, publicada no DOU de 01/06/2005, que nomeou FÁBIO 

DO VALLE VALGAS DA SILVA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado de Amazonas, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

 

 

 

 



a Portaria nº 413, publicada no DOU de 12/12/2005, que nomeou 

MARGARETH DA SILVA FERREIRA para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Amazonas, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 07, publicada no DOU de 02/10/2002, que nomeou ANA 

MARIA LIMA DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Amazonas, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 677, publicada no DOU de 10/11/1998, que nomeou ISA 

MARY LIMA CABRAL para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado de Amazonas, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 1186, publicada no DOU de 22/12/1995, que nomeou JORGE 

AUGUSTO MAIA MACHADO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Amazonas, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

  a Portaria nº 184, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou JOSÉ 

HAROLDO GOMES DE LIMA FILHO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado do Amapá, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 598, publicada no DOU de 15/12/2003, que designou SIDNEY 

DO AMARAL FREITAS para a função gratificada, FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Amapá, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 557, publicada no DOU de 06/11/2003, que designou RÔMEL 

OSCAR TEBAS para a função gratificada, FG-1, para declarar que a referida função passa 

a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no Estado do 

Amapá, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA. 

 

  a Portaria nº 191, publicada no DOU de 25/04/2003, que nomeou 

FRANCISCO CARLOS DA CRUZ SILVA para o cargo em comissão de Chefe, código 

DAS 101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, código DAS 101.4, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 



  a Portaria nº 729, publicada no DOU de 09/05/1991, que nomeou ADILSON 

DE SOUZA NASCIMENTO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 90, publicada no DOU de 15/02/1995, que nomeou ANTÔNIO 

VEIGA ARGOLLO NETO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 263, publicada no DOU de 26/06/2003, que nomeou 

ROMUALDO ANSELMO DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

  

a Portaria nº 2089, publicada no DOU de 03/01/1992, que nomeou 

EDVALDO SANTOS RODRIGUES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, código DAS 102.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006.  

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO CEARÁ. 

 

  a Portaria nº 98, publicada no DOU de 25/04/2005, que nomeou LUIZ 

GONZAGA ALVARES DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado do Ceará, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 126, publicada no DOU de 27/05/2005, que nomeou 

ADRIANA MARIA DE SOUSA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 191, publicada no DOU de 07/07/2005, que nomeou 

ALEXANDRE LANDIM FIALHO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 127, publicada no DOU de 27/05/2005, que nomeou KÁTIA 

MARIA OLIVEIRA ARAGÃO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 



  a Portaria nº 210, publicada no DOU de 25/07/2005, que nomeou PAULO 

RENATO LANDIM DE CARVALHO para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

  a Portaria nº 185, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou RENATO 

RODRIGUES DAS GRAÇAS para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional 

da União no Estado do Espírito Santo, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 10, publicada no DOU de 02/10/2002, que nomeou DIELSON 

CLÁUDIO DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo, código DAS 101.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 11, publicada no DOU de 02/10/2002, que nomeou WANDER 

FRANCISCO COELHO DE FREITAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo, código DAS 

101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 61 publicada no DOU de 04/03/1999, que designou 

ANDERSON BAPTISTA para função gratificada, código FG-1, para declarar que a 

referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado do Espírito Santo, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 28 publicada no DOU de 11/02/1999, que designou MARCOS 

ANTONIO DRESCHER para função gratificada, código FG-03, para declarar que a 

referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado do Espírito Santo, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS. 

 

  a Portaria nº 173, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou 

WLADIMIR BRAIDOTTI para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado de Goiás, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 363, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou ADÃO DE 

CASTRO E SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado de Goiás, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006.  

 



  a Portaria nº 364, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou WESLEY 

ALEXANDRE TAVARES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006.   

 

  a Portaria nº 365, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou CLÁUDIO 

DA SILVA BULAD para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado de Goiás, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006.  

 

a Portaria nº 366, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou ANA 

CLÁUDIA DE LIMA GOMES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006.  

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

MARANHÃO. 

 

  a Portaria nº 78, publicada no DOU de 19/02/2003, que nomeou NILTON 

CARVALHO DE SOUSA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado do Maranhão, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 238, publicada no DOU de 17/08/2005, que nomeou 

ARNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assistente 

Técnico, código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado 

Chefe de Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão, código 

DAS 101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 240, publicada no DOU de 17/08/2005, que nomeou CÉLIO 

LIMA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão, código DAS 101.1, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 229 publicada no DOU de 27/09/2004, que designou LUCIA 

PESSOA OLIVEIRA para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Maranhão, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 342 publicada no DOU de 26/08/1999, que designou 

VALDINO CORRÊA BELFORT para função gratificada, código FG-03, para declarar que 

a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado do Maranhão, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 



CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 

  a Portaria nº 174, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou ROGÉRIO 

JOSÉ RABELO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para declarar que 

o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da União no 

Estado de Minas Gerais, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 153, publicada no DOU de 16/06/2005, que nomeou 

JOSELITO FERREIRA SALGADO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 280, publicada no DOU de 06/09/2005, que nomeou GIL 

PINTO LOJA NETO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

  a Portaria nº 376, publicada no DOU de 03/07/1996, que nomeou MÁRIO 

PACCACINI DA COSTA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 718, publicada no DOU de 22/12/1998, que nomeou 

SOLANGE ANDREOTTI TASCA SANTANA para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 261, publicada no DOU de 08/11/2004, que nomeou MÁRCIO 

ALMEIDA DO AMARAL para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 102.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

   

  a Portaria nº 312, publicada no DOU de 20/04/1995, que nomeou CARLOS 

ALBERTO CALDEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, código DAS 102.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO 

GROSSO DO SUL. 

 

  a Portaria nº 187, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou ELBER 

STILBEN DE SOUZA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado de Mato Grosso do Sul, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006.   

 

  a Portaria nº 370, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou CARLOS 

EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul, código 

DAS 101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

   

  a Portaria nº 316, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou LUIZ 

CLÁUDIO DE FREITAS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 76, publicada no DOU de 28/05/2001, que designou LUIZA 

AÍDA para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida função passa a ser 

denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no Estado de Mato 

Grosso do Sul, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 109 publicada no DOU de 10/03/2003, que designou LUIZ 

FERREIRA DA SILVA para função gratificada, código FG-03, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Mato Grosso do Sul, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO 

GROSSO. 

 

  a Portaria nº 87, publicada no DOU de 12/04/2005, que nomeou JOSÉ 

HENRIQUE PANTALIÃO TAVARES para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado de Mato Grosso, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro 

de 2006.   

 

  a Portaria nº 165, publicada no DOU de 29/07/2004, que nomeou 

FRANKLIN BRASIL SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 



  a Portaria nº 826, publicada no DOU de 18/08/1995, que nomeou ELAIR 

PADILHA DA SILVA MIRANDA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 149, publicada no DOU de 07/06/2005, que nomeou GEÓRGIA 

MARIA POMPEO DA SILVA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 112, publicada no DOU de 12/05/2005, que nomeou 

HENRIQUE NASCIMENTO STRAUS para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ. 

 

  a Portaria nº 567, publicada no DOU de 21/11/2003, que nomeou CLÁUDIO 

PACHECO VILHENA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado do Pará, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 04, publicada no DOU de 09/01/2004, que nomeou JOSÉ 

CARLOS REZENDE BISPO DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão da Controladoria Regional da União no Estado do Pará, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 17, publicada no DOU de 21/01/2002, que nomeou MAURO 

MENEZES SIDRIM para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado do Pará, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 581, publicada no DOU de 01/12/2003, que nomeou MARY 

JOYCE WHITE ROCHA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado do Pará, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 596, publicada no DOU de 15/12/2003, que nomeou JOSÉ 

ROBERTO DE OLIVEIRA NEGRÃO para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Pará, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006.  

 

 

 

 



CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DA 

PARAÍBA. 

 

  a Portaria nº 188, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou 

ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado do Paraíba, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 56, publicada no DOU de 08/03/2005, que nomeou MOACIR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado do Paraíba, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 153, publicada no DOU de 21/07/2004, que nomeou 

FLAVIANO VAZ RIBEIRO GONDIM para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Paraíba, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 35 publicada no DOU de 26/11/2002, que designou 

FRANCISCO BENTO DE ARAÚJO para função gratificada, código FG-1, para declarar 

que a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional 

da União no Estado da Paraíba, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 238 publicada no DOU de 09/06/2003, que designou 

ANTÔNIO PAULINO DE LIMA para função gratificada, código FG-03, para declarar que 

a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado da Paraíba, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

PARANÁ. 

 

  a Portaria nº 91, publicada no DOU de 04/05/2004, que nomeou EDUARDO 

DE BIAGGI para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para declarar que o 

referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da União no 

Estado do Paraná, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 559, publicada no DOU de 23/11/2000, que nomeou ALZIRA 

ESTER ANGELI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado do Paraná, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 100, publicada no DOU de 26/05/2004, que nomeou SERGIO 

AKUTAGAWA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria Regional 

da União no Estado do Paraná, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 



a Portaria nº 713, publicada no DOU de 15/12/1998, que nomeou MYRIAM 

HATSUE HANAI MENEZES para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 69, publicada no DOU de 04/03/1999, que nomeou SÉRGIO 

MASSASHI NAKANISHI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO. 

 

  a Portaria nº 284, publicada no DOU de 09/09/2005, que nomeou 

CLEÔMENES VIANA BATISTA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional 

da União no Estado de Pernambuco, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 332, publicada no DOU de 11/07/1997, que nomeou ANDRÉ 

ALVES PEREIRA DE MELO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 569, publicada no DOU de 24/11/2003, que nomeou MARCUS 

DIMITRIUS MARCHESINI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

  

a Portaria nº 65, publicada no DOU de 23/03/2005, que nomeou MARIANA 

COELHO BARBOSA ACCIOLY para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco, código DAS 101.2, a partir de 

25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 110, publicada no DOU de 14/04/1997, que nomeou 

DEOLINDO PEDRO DE AQUINO FILHO para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco, código DAS 101.2, 

a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

  a Portaria nº 264, publicada no DOU de 02/09/2005, que nomeou EDILSON 

CORREIA ALVES LIMA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado do Piauí, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 



 

  a Portaria nº 318, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou ANA 

ELIZABETH DE ALENCAR OHI para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 319, publicada no DOU de 23/09/2005, que nomeou EUGÊNIA 

MARIA COSTA SIQUEIRA RAMOS para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 291 publicada no DOU de 17/07/2003, que designou MARTA 

MARIA VIEIRA GRAMOSA para função gratificada, código FG-1, para declarar que a 

referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado do Piauí, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 367 publicada no DOU de 20/10/2005, que designou MARIA 

DA CONCEIÇÃO ANGÉLICA DOS SANTOS para função gratificada, código FG-03, 

para declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da 

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, código FG-03, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

 

  a Portaria nº 118, publicada no DOU de 17/05/2005, que nomeou JESUS 

REZZO CARDOSO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da União no 

Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 135, publicada no DOU de 31/05/2005, que nomeou MARISA 

PIGNATARO para o cargo em comissão de Chefe Adjunto, código DAS 101.3, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe Adjunto da Controladoria 

Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.3, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 49, publicada no DOU de 05/04/2001, que nomeou CLÁUDIA 

STERN CORRÊA DA CUNHA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006.  

 

  a Portaria nº 204, publicada no DOU de 18/07/2005, que nomeou CARLOS 

HENRIQUE DE CASTRO RIBEIRO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 



  a Portaria nº 434, publicada no DOU de 02/01/2006, que nomeou PAULO 

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 245, publicada no DOU de 01/06/1998, que nomeou RÚBIA 

ROSA BARROS para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para declarar 

que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria Regional 

da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 42, publicada no DOU de 25/02/2004, que nomeou KÁTIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 205, publicada no DOU de 18/07/2005, que nomeou JACOB 

EDUARDO ROZENBERG para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 101.2, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 251, publicada no DOU de 22/10/2004, que nomeou 

ROSÂNGELA CASINI para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, código DAS 102.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE. 

 

  a Portaria nº 190, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou ADEMAR 

SILVA DA CÂMARA JÚNIOR para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional 

da União no Estado do Rio Grande do Norte, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro 

de 2006. 

 

  a Portaria nº 74, publicada no DOU de 15/05/2001, que nomeou MÁRCIO 

CLAYTON MOREIRA MOURA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 583, publicada no DOU de 01/12/2003, que nomeou 

FRANCISCO JOSÉ MAIA GADELHA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte, código 

DAS 101.1, a partir de 25 de janeiro de 2006.   

 



a Portaria nº 92, publicada no DOU de 25/01/2001, que designou MARIA 

IONETE VELOSO para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Rio Grande do Norte, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 44, publicada no DOU de 26/02/1999, que designou NIVALDO 

AUGUSTO PEREIRA para função gratificada, código FG-03, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado do Rio Grande do Norte, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

  a Portaria nº 191, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou LEILA 

JULIARI ARAÚJO DA CUNHA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional 

da União no Estado de Rondônia, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 178, publicada no DOU de 04/07/2005, que nomeou MIGUEL 

MAURÍCIO KURILO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 379, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou SÔNIA 

MARIA MENDES MORAES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código 

DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 08 publicada no DOU de 20/01/1999, que designou MARIA 

IRANILDE PINHEIRO VARGAS para função gratificada, código FG-1, para declarar que 

a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado de Rondônia, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 09 publicada no DOU de 20/01/1999, que designou LUIZINHO 

MOTA DA SILVA para função gratificada, código FG-03, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado de Rondônia, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO RORAIMA. 

 

  a Portaria nº 160, publicada no DOU de 16/06/2005, que nomeou 

ADILMAR GREGORINI para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado de Roraima, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

 



a Portaria nº 39 publicada no DOU de 09/12/2002, que designou RICARDO 

ANDRÉ MACEDO FONTENELE para função gratificada, código FG-1, para declarar que 

a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado de Roraima, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 69 publicada no DOU de 22/09/2003, que designou 

JUCELIANA MABONI para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado de Roraima, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 30 publicada no DOU de 09/02/2004, que designou ANTONIO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO para função gratificada, código FG-03, para 

declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria 

Regional da União no Estado de Roraima, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 

 

  a Portaria nº 180, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou JERRI 

EDDIE XAVIER COELHO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.4, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

  a Portaria nº 211, publicada no DOU de 02/09/2004, que nomeou 

LUCIMAR CEZAR FERNANDES SILVA para o cargo em comissão de Assistente, 

código DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Divisão da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 

101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 149, publicada no DOU de 09/08/2001, que nomeou JARI 

BELLAVER MONTEIRO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 101.2, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 14, publicada no DOU de 23/01/2006, que nomeou MAURO 

RONI LOPES DA COSTA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 101.2, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 129, publicada no DOU de 27/05/2005, que nomeou CARLOS 

AUGUSTO ROTTA para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 101.2, a partir de 25 de 

janeiro de 2006. 

 

 

 



  a Portaria nº 15, publicada no DOU de 23/01/2006, que nomeou JOSÉ LUIS 

SERAFINI BOLL para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da 

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, código DAS 102.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006.  

   

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. 

 

  a Portaria nº 233, publicada no DOU de 05/10/2004, que nomeou 

NIVALDO GERMANO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado de Santa Catarina, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 477, publicada no DOU de 06/07/2000, que nomeou GABRIEL 

PIRES DE MORAES para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina, código DAS 101.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 202, publicada no DOU de 06/05/2003, que nomeou FLÁVIO 

PERES PEREIRA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina, código DAS 101.1, a partir 

de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 126 publicada no DOU de 20/09/2002, que designou OSMAR 

JOSÉ DA SILVA para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida função 

passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no Estado 

de Santa Catarina, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 64 publicada no DOU de 17/09/2003, que designou MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA QUEIROZ SENEM para função gratificada, código FG-03, para 

declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria 

Regional da União no Estado de Santa Catarina, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

SERGIPE. 

 

  a Portaria nº 83, publicada no DOU de 07/04/2005, que nomeou 

DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO NETO para o cargo em comissão de Chefe, 

código DAS 101.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da 

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe, código DAS 101.2, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

 

 

 

 



  a Portaria nº 93, publicada no DOU de 25/04/2005, que nomeou MARCOS 

CARVALHO BARRETO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 

102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Serviço da 

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe, código DAS 101.1, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 383, publicada no DOU de 17/02/2000, que nomeou JOSÉ 

AMILTON NEVES DE SANTANA para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de 

Serviço da Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe, código DAS 101.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 232, publicada no DOU de 08/08/2005, que designou ANGELA 

DE MENEZES LEITE para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado de Sergipe, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 17, publicada no DOU de 29/01/1999, que designou 

FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS para função gratificada, código FG-03, para 

declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria 

Regional da União no Estado de Sergipe, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

  

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

  a Portaria nº 35, publicada no DOU de 09/02/2004, que nomeou JOÃO 

DELFINO REZENDE DE PÁDUA para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 

101.4, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria 

Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 101.4, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

a Portaria nº 63, publicada no DOU de 22/03/2004, que nomeou GUSTAVO 

DE OLIVEIRA GALLARDO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 101.2, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 64, publicada no DOU de 22/03/2004, que nomeou 

NORBERTO PEREIRA PLATERO para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 

102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 101.2, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 184, publicada no DOU de 17/08/2004, que nomeou FÁBIO 

ROGÉRIO BETTINI para o cargo em comissão de Assistente, código DAS 102.2, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da Controladoria 

Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 



a Portaria nº 100, publicada no DOU de 19/07/2002, que nomeou 

CLAUDEMIR EDSON DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assistente, código 

DAS 102.2, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe de Divisão da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 101.2, a partir de 25 

de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 65, publicada no DOU de 22/03/2004, que nomeou JOSÉ 

ANTONIO GOUVÊA GALHARDO para o cargo em comissão de Assistente Técnico, 

código DAS 102.1, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente 

Técnico da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 102.1, a 

partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 66, publicada no DOU de 22/03/2004, que nomeou KIYOCHI 

ADACHI para o cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, para 

declarar que o referido cargo passa a ser denominado Assistente Técnico da Controladoria 

Regional da União no Estado de São Paulo, código DAS 102.1, a partir de 25 de janeiro de 

2006. 

 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

TOCANTINS. 

 

  a Portaria nº 195, publicada no DOU de 29/11/2002, que nomeou MARCOS 

PEREIRA DA SILVA FILHO para o cargo em comissão de Chefe, código DAS 101.2, 

para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Chefe da Controladoria Regional 

da União no Estado de Tocantins, código DAS 101.2, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 13, publicada no DOU de 30/01/2001, que designou LUIZ 

FERREIRA LEITE para função gratificada, código FG-1, para declarar que a referida 

função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da União no 

Estado de Tocantins, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

a Portaria nº 30 publicada no DOU de 15/02/2005, que designou 

GILBERTO SATLHER RIBEIRO LACERDA para função gratificada, código FG-1, para 

declarar que a referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria 

Regional da União no Estado de Tocantins, código FG-1, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

  a Portaria nº 25 publicada no DOU de 15/02/2001, que designou VILMA 

ROCHA DA SILVEIRA para função gratificada, código FG-03, para declarar que a 

referida função passa a ser denominada função gratificada da Controladoria Regional da 

União no Estado de Tocantins, código FG-03, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

 

 

Nº 46 de 08 de fevereiro de 2020 

APOSTILA 
 

  a Portaria nº 846, publicada no DOU de 15/10/2004, que nomeou 

ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS para o cargo em comissão de Diretor, 

código DAS 101.5, para declarar que o referido cargo passa a ser denominado Diretor de 

Gestão Interna da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União, código DAS 

101.5, a partir de 25 de janeiro de 2006. 

Comentado [d1]:  



 

 

Nº 49 de 08 de fevereiro de 2006 

Art. 1º  Fica aberto processo seletivo extraordinário de remoção para as 

Controladorias Regionais da União nos Estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e 

Tocantins, de acordo com as regras estabelecidas nesta Portaria. 

 Art. 2º  O número de vagas para Analista de Finanças e Controle – AFC e 

Técnico de Finanças e Controle - TFC é fixado nos seguintes quantitativos: 

 

Controladoria 

Regional da União no 

Estado 

Número de vagas para 

Analista de Finanças e 

Controle 

Número de vagas para 

Técnico de Finanças e 

Controle 

Total de vagas 

Acre 1 1 2 

Amapá 1 1 2 

Rondônia 2 2 4 

Roraima 3 2 5 

Tocantins 2 2 4 

 

Parágrafo único. Caso as vagas oferecidas para cada um dos cargos em determinada 

Controladoria Regional da União não sejam preenchidas em sua totalidade, as vagas remanescentes poderão 

ser disponibilizadas para servidores titulares do outro cargo que se inscreveram neste concurso, respeitada a 

ordem de classificação. 

Art. 3º  Ao servidor removido nos termos desta Portaria que permanecer em 

exercício em uma das Controladorias Regionais da União em referência por, no mínimo, 2 

(dois) anos, será assegurada a remoção de ofício para sua unidade de origem, onde estava 

em exercício na ocasião de sua inscrição neste processo de remoção, independentemente da 

existência de vagas. 

§ 1º  Durante o período estabelecido no caput, será vedada a participação do servidor em outros 

concursos de remoção. 

 

§ 2º  Caso o servidor opte por voltar à sua unidade de origem após 2 (dois) anos de serviço, 

deverá comunicar sua decisão à Diretoria de Gestão Interna – DGI/CGU, com antecedência mínima de 6 

(seis) meses. 

Art. 4º  Ao servidor removido nos termos desta Portaria que permanecer em 

exercício em uma das Controladorias Regionais da União em referência por, no mínimo, 3 

(três) anos, será assegurada a remoção de ofício para qualquer outra unidade da 

Controladoria-Geral da União, de acordo com sua livre escolha, independentemente da 

existência de vagas. 

§ 1º  Durante o período estabelecido no caput, será vedada a participação do servidor em outros 

concursos de remoção. 

§ 2º  O servidor deverá comunicar à DGI/CGU, com antecedência de 6 (seis) meses, a Unidade 

da Federação para onde deseja ser removido, observando o período mínimo de 3 (três) anos mencionado no 

caput. 



Art. 5º  A remoção será realizada no interesse da Administração, sendo garantido ao servidor o 

recebimento das indenizações previstas na legislação em vigor. 

§ 1º As indenizações serão devidas ao servidor tanto na remoção para os Estados mencionados 

no art. 1º desta Portaria, quanto na sua eventual saída, após o período mínimo estipulado nos arts. 3º  e  4º 

desta Portaria. 

§ 2º  Não serão devidas as indenizações relativas ao retorno da unidade de destino antes dos 

prazos mínimos previstos nos arts. 3º e 4º desta Portaria, inclusive nas hipóteses de remoção 

independentemente do interesse da Administração previstas no art. 36, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 3º  Será restituída  a ajuda de custo quando o servidor, antes de decorridos 3 (três) meses do 

deslocamento, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. O mesmo se aplica quando, 

injustificadamente, o servidor não se apresentar na nova localidade no prazo de 30 (trinta) dias, excetuando os 

casos previstos no Decreto nº 4.004, de 8 de novembro de 2001. 

Art. 6º  A inscrição será efetuada por meio de envio do formulário constante do Anexo a esta 

Portaria, devidamente preenchido e assinado, à Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH/CGU. 

§ 1º  A inscrição que for enviada após o prazo estabelecido será desconsiderada, tendo por data 

de referência a data de postagem do formulário de inscrição.  

§ 2º  É vedada a participação de servidor quando: 

I - contar com tempo de serviço suficiente para a aposentadoria; 

II – já estiver em exercício nos Estados mencionados no art. 1º desta Portaria; 

III - estiver em gozo de qualquer licença sem remuneração prevista na Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 7º  É permitida, simultaneamente, inscrição para até 3 (três) unidades entre as citadas no 

art. 1º, condicionada à indicação de prioridade de opção. 

Art. 8º  Os candidatos inscritos serão classificados por quantidade de pontos, calculados de 

acordo com a seguinte fórmula: 

     P = T     

onde: 

 

P = total de pontos do candidato; 

T = tempo de efetivo exercício na carreira; 

§ 1º  O fator “T” é expresso em dias, contados desde o dia de início de efetivo 

exercício até o último dia do prazo estabelecido para a inscrição. 

§ 2º  No caso de empate no quantitativo de pontos a que se refere o caput deste 

artigo serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

I) maior idade; 

II) sorteio. 

§ 3º  A classificação será realizada por unidade de destino, primeiro 

considerando somente a quantidade de pontos obtida pelos candidatos que indicarem cada 

uma dessas unidades como primeira opção e, depois, seqüencialmente, a quantidade de 

pontos dos que as apontarem como segunda e terceira opção. 

Art. 9º  Os candidatos melhor classificados, até a quantidade de vagas definidas no art. 2º, serão 

considerados aprovados no concurso de remoção de que trata a presente Portaria. 



§ 1º  O resultado do concurso será publicado no Boletim Interno da Controladoria-Geral da 

União. 

§ 2º Os servidores classificados que estejam completando tempo de serviço para aposentadoria 

no período de permanência mínima na unidade de destino deverão assinar declaração específica de 

permanência em exercício efetivo na CGU do respectivo Estado, durante o prazo de remoção de 3 (três) anos, 

sob pena de ressarcimento das despesas realizadas pela CGU com o deslocamento. 

§ 3º  Após a publicação no Boletim Interno da CGU, o servidor aprovado terá até 10 (dez) dias 

para encaminhar formalmente à CGRH/CGU a confirmação de seu interesse na remoção, sob pena de perda 

do direito à remoção em benefício dos demais candidatos, observada a ordem de classificação. 

Art. 10  Fica definido o seguinte cronograma, que poderá ser alterado pela CGRH/CGU, em 

caso de necessidade: 

 

ETAPA PRAZO 

Inscrição de candidatos De 10/02/2006 a 14/02/2006 

Publicação do resultado 17/02/2006 

Formalização da remoção Até 24/02/2006  

 

Art. 11  O ato de remoção do servidor consignará expressamente o prazo 

mínimo de permanência na unidade de destino e reportar-se-á às condições especiais 

estabelecidas por esta Portaria.  

Art. 12  O servidor que omitir dados ou prestar informações falsas terá sua 

inscrição cancelada e declarado nulo todo ato dela decorrente, em qualquer fase do 

processo seletivo de remoção ou após a sua realização, sem prejuízo das sanções 

administrativas cabíveis, apuradas mediante processo administrativo específico. 

Art. 13  A DGI/CGU fica autorizada a adotar as providências necessárias a 

regulamentar os aspectos operacionais da realização deste certame. 

Art. 14  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO 

                       Assistente/CGRH/DGI 

 

                                                   De acordo. Autorizo a publicação. 

Em 13 de janeiro de 2006. 

 

 

SIMEI SUSÃ SPADA 

Coordenadora Geral de Recursos Humanos 
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