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- LIZANDRA NUNES MARINHO DA COSTA BARBOSA; 
- MARIA HELENA BEZERRA; 
- POLIANA RIBEIRO TOLENTINO; 
- RENATA SOUZA MENDES; e 
- VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA. 
Art. 2º A Presidente da Comissão será substituída, nas ausências e impedimentos, pela servidora MARIA 

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

NICOLAO DINO NETO 
Diretor-Geral 

 
 

GABINETE DA DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO 
 

Portaria nº 88, de 21 de dezembro de 2011. 
 
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO em 

exercício, no uso das atribuições conferidas pela Portaria PGR nº 485, de 20 de agosto de 2004, e considerando a realização do 
IX Curso de Ingresso e Vitaliciamento do Ministério Público do Trabalho, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para atuarem na condição de avaliadores dos trabalhos 
de conclusão de curso (TCCs) dos integrantes do IX Curso de Ingresso e Vitaliciamento do Ministério Público do Trabalho: 

1. MANOEL ADROALDO BISPO (PRT 20ª REGIÃO) 
2. MANOEL JORGE E SILVA NETO (PRT 5ª REGIÃO) 
3. VALÉRIO HERINGER (PRT 17ª REGIÃO) 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência até o encerramento dos 

trabalhos. 
 
 

Portaria nº 89, de 21 de dezembro de 2011. 
 
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO em 

exercício, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Instrução Normativa Nº 6 STN, de 31 de outubro de 
2007, RESOLVE: 

I -  Dispensar o servidor ROMULO BRANDÃO MAIA, matrícula 4750, do encargo de terceiro Substituto 
Eventual da responsável titular pela Conformidade de Registro de Gestão da Escola Superior do Ministério Público da União. 

II – Designar o servidor ALEX SLONGO NASCIMENTO, matrícula 22332, para exercer o encargo de 
terceiro Substituto Eventual da responsável titular pela Conformidade de Registro de Gestão da Escola Superior do Ministério 
Público da União, para responder na ausência da titular, da primeira e da segunda Substituta Eventual. 

III - Esta Portaria entra em vigor na presente data. 
 
 

Portaria nº 97, de 23 de dezembro de 2011. 
 
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO em 

exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V, VI e §1º, da Portaria PGR nº 485, de 20 de agosto de 2004, e tendo 
em vista a Portaria PGR nº 306, de 18 de junho de 2010, e o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67, caput, da Lei nº 
8.666/93, RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora do MPDFT, CLÁUDIA MARIA RAMOS, matricula nº 1149-5, para controlar 
e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado: 

Contratada: Homero Reis Consultoria e Gestão Empresarial Ltda 
Contrato: 31/2011 
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Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para ministrar 3 (três) turmas do curso de 
aperfeiçoamento “Líder Coach”. 

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da gestora acima referida, as funções serão exercidas pela 
servidora do MPDFT, PATRÍCIA VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES, matrícula nº 2865-7. 

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS 
Diretora-Geral em exercício 

 
 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

Em, 12 de dezembro de 2011. 
 
Processo nº 0.01.000.001080/2011-44. RECONHEÇO A DÍVIDA, relativa a despesa do corrente exercício 

de que trata o referente à prestação de serviços de implantação de rede de comunicações para prover o tráfego de dados , voz e 
imagem entre a ESMPU e os demais ramos do MPU, no valor de R$ 1.109,61 (um mil, cento e nove reais e sessenta e um 
centavos), em favor da empresa Via Telecom S/A, CNPJ 01.116.942/0001-00, haja vista a necessidade de se evitar o 
enriquecimento ilícito por parte da Administração. 
 

Em, 16 de dezembro de 2011. 
 
Processos nºs 0.01.000.001443/2011-41 e 0.01.000.001385/2011-56. RECONHEÇO A DÍVIDA, relativa a 

despesa do corrente exercício de que tratam os referente à prestação de serviços de publicação de avisos de licitação, 
publicações legais e informes diversos em jornais de grande circulação em âmbito nacional, no valor de R$ 4.580,00(quatro 
mil, quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa Couto Propaganda e Marketing Ltda, CNPJ 01.955.171/0001-37, haja 
vista a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da Administração. 
 
DIÁRIAS – DEZEMBRO 

 

Proposta e Concessão de Diárias nº 1130/2011.  BERNARDO LEONCIO MOURA COELHO. Procurador 
do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de  2 diárias no valor total com descontos de R$ 542,74 (quinhentos e quarenta e 
dois reais e setenta e quatro centavos) referente à viagem à Brasília, nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, para participar do 
Curso de Aperfeiçoamento “Aspectos Relevantes da Tutela coletiva Trabalhista”, a realizar-se nos dias 24 e 25 de novembro de 
2011,  em Brasília/DF. 

 
Proposta e Concessão de Diárias nº 1131/2011.  RAMON BEZERRA DOS SANTOS. Procurador do 

Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de  2 diárias no valor total com descontos de R$ 542,74 (quinhentos e quarenta e 
dois reais e setenta e quatro centavos) referente à viagem à Brasília, nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, para participar do 
Curso de Aperfeiçoamento “Aspectos Relevantes da Tutela coletiva Trabalhista”, a realizar-se nos dias 24 e 25 de novembro de 
2011,  em Brasília/DF. 

 
Proposta e Concessão de Diárias nº 1132/2011.  ANDRESON WAGNER GOIS DOS SANTOS. Procurador 

da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3 diárias no valor total com descontos de R$ 914,11 (novecentos e quatorze 
reais e onze centavos) referente à viagem à Goiânia, nos dias  23, 24 e 25 de novembro de 2011, para participar da oficina “ O 
futuro do sistema penal”, a realizar-se nos dias 24 e 25 de novembro de 2011,  em Goiânia/GO.  


