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ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 0123, DE 18 DE JUNHO DE 2019.

Designa o gestor documental de contratos e seus substitutos, para fiscalizar
os aspectos administrativos e averiguar a regularidade documental dos
contratos da ESMPU.

O SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, II, da Portaria n. 144 da Escola Superior do Ministério
Público da União, de 08 de agosto de 2018, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e
67, caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora PAULA RAMOS BRAGA, matrícula nº 70956, para exercer o encargo de
gestor documental de contratos, a fim de fiscalizar os aspectos administrativos e averiguar a regularidade
documental dos contratos da ESMPU.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da gestora acima referida, as funções serão exercidas pela
primeira substituta eventual, servidora MÔNICA MORAIS ANTUNES, matrícula 16256.

Art. 3º Nos impedimentos legais e eventuais da primeira substituta eventual, as funções serão exercidas
pelo segundo substituto eventual, servidor JOSÉ VICENTE DA SILVA NETO, matrícula nº 71260.

Art. 4º Nos impedimentos legais e eventuais do segundo substituto eventual, as funções serão exercidas
pelo terceiro substituto eventual, servidor EDMILSON MARTINS DE ALCÂNTARA, matrícula
70829.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 196, de 27 de dezembro de 2018, publicada no BS/MPU nº 12, de
dezembro de 2018.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por IVAN DE ALMEIDA GUIMARÃES , Secretário de
Administração, em 18/06/2019, às 14:32 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21,
de 3 de março de 2017.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0167896 e o código
CRC 3EA3D353.
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