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Brasília-DF, 29 de abril de 2005
- Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte:

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) SUBCONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATOS DO SUBCONTROLADOR

O SUBCONTROLADOR-GERAL DA CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO, no uso das competências que lhe foram delegadas assinou o seguinte:

PORTARIAS

Nº 62 de 25 de abril de 2005
Interromper, por necessidade do serviço, as férias do   servidor FLÁVIO SCHNEIDER
REIS, matrícula SIAPE nº  1202918, em exercício na Controladoria-Geral da União no
Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2005, a partir do dia 12 de abril de 2005,
ficando os dias restantes marcados para o período de 6 a 14 de julho de 2005.

Nº 63 de 28 de abril de 2005
Interromper, por necessidade do serviço, as férias do   servidor CARLOS VINÍCIUS
FERREIRA DA SILVA, matrícula SIAPE nº  1097326, relativas ao exercício de 2005,  a
partir do dia 25 de abril de 2005, ficando os dias restantes marcados para o período de 9 de
maio a 4 de junho de 2005.

Nº 64 de 28 de abril de 2005
Conceder, ao servidor SÉRGIO ANTÔNIO NOGUEIRA DA CRUZ SALDANHA,
ocupante do cargo efetivo de Técnico de Finanças e Controle, Classe C, Padrão III,
Matrícula SIAPE nº 1097837, o afastamento,  no período de 09 de maio a 17 de junho de
2005, para participar do Curso de Formação, correspondente à segunda etapa do concurso
público destinado ao provimento do cargo  de Analista de Finanças e Controle desta
Controladoria-Geral da União, objeto do Edital  nº 20, de 19 de abril de 2005, publicado no
Diário Oficial da União de 20 de abril de 2005.

Nº 66 de 28 de abril de 2005
Conceder, ao servidor FRANCINALDO DOS SANTOS ROSADO, ocupante do cargo
efetivo de Técnico de Finanças e Controle, Classe C, Padrão III, Matrícula SIAPE nº
1098526, o afastamento,  no período de 09 de maio a 17 de junho de 2005, para participar
do Curso de Formação, correspondente à segunda etapa do concurso público destinado ao
provimento do cargo  de Analista de Finanças e Controle desta Controladoria-Geral da



União, objeto do Edital  nº 20, de 19 de abril de 2005, publicado no Diário Oficial da União
de 20 de abril de 2005.

Nº 68 de 28 de abril de 2005
Conceder, ao servidor EDUARDO BASTOS DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de
Técnico de Finanças e Controle, Classe A, Padrão II, Matrícula SIAPE nº 1338764, o
afastamento,  no período de 09 de maio a 17 de junho de 2005, para participar do Curso de
Formação, correspondente à segunda etapa do concurso público destinado ao provimento
do cargo  de Analista de Finanças e Controle desta Controladoria-Geral da União, objeto do
Edital  nº 20, de 19 de abril de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 20 de abril de
2005.

DESPACHOS

De 28 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor EDSON SANTA BRIGIDA FRAGOSO, ocupante do cargo efetivo de
Técnico de Finanças e Controle, Classe S, Padrão IV, matrícula SIAPE  nº 1166591,
Horário Especial a Servidor Estudante referente ao segundo semestre letivo de 2004, de
conformidade com o disposto no artigo 98 e § 1º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e o que consta do Processo nº 00213.000105/2004-03.

De 28 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor  RAFAEL DE CARVALHO OLIVEIRA,  ocupante do cargo efetivo
de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE  nº 1339367,  horário especial a
servidor estudante  referente ao  primeiro   semestre de 2005, de conformidade com o
disposto no artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta do
Processo nº 00190.004564/2005-44.

De 28 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor  ADRIANO SILVA VIEIRA,  ocupante do cargo efetivo de Analista
de Finanças e Controle, matrícula SIAPE  nº 01459923,  horário especial a servidor
estudante  referente ao  primeiro semestre de 2005, de conformidade com o disposto no
artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo nº
00205.000016/2005-39.

De 28 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo a  servidora  MAGDA GONÇALVES DE SOUSA,  pertencente ao quatro
permanente de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cedida para
este Órgão matrícula SIAPE  nº 1091605,  horário especial a servidor estudante  referente
ao  primeiro semestres de 2005, de conformidade com o disposto no artigo 98 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo nº 00190.004852/2005-07.



De 29 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA, ocupante do cargo
efetivo de Técnico de Finanças e Controle, Classe C, Padrão II, matrícula SIAPE  nº
1098875, Horário Especial a Servidor Estudante referente ao primeiro semestre letivo de
2005, no período compreendido entre os dias 14/02/2005 e 30/06/2005,  de conformidade
com o disposto no artigo 98 e § 1º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que
consta do Processo nº 00209.10005/2005-18.

De 29 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor  MAXLEY ALEXANDER DE OLIVEIRA,  ocupante do cargo
efetivo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE  nº 1101781,  horário especial
a servidor estudante  referente ao  primeiro semestre de 2005, de conformidade com o
disposto no artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no
Processo nº 00208.000021/2005-11.

De 29 de abril de 2005
Assunto: Horário Especial
Concedo ao  servidor  RONALDO MACHADO DE OLIVEIRA,  ocupante do cargo
efetivo de Analista de Finanças e Controle, matrícula SIAPE  nº 1459927,  horário especial
a servidor estudante  referente ao  primeiro semestre de 2005, no período compreendido
entre 14/03/05 a 29/07/05, de conformidade com o disposto no artigo 98 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo nº 00205.000020/2005-05.

2) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ATOS DO DIRETOR

O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO,  no uso das competências que lhe foram delegadas assinou o seguinte:

RETIFICAÇÃO

No Despacho, de 18 de março de 2005, publicado no Boletim Interno/CGU/PR nº 11 de 18
de março de 2005 que autoriza o exercício temporário do servidor Geilson de Carvalho
Leão, onde se lê: “ ou o seu retorno à CGU/RR, Unidade para a qual foi classificado no
concurso público para preenchimento de cargos de Analista de Finanças e Controle",
leia-se: “ou o seu retorno à CGU/TO, Unidade  para a qual foi classificado no
concurso interno de reopção, conforme Portaria nº 240, de 21 de outubro de 2004,
publicada no Diário Oficial da União subseqüente".
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               SIMEI SUSÃ SPADA
Coordenadora Geral de Recursos Humanos

De acordo. Autorizo a publicação.
Em 29 de abril de 2005.

ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS
Diretor de Gestão Interna


