1

Nº 172, segunda-feira, 8 de setembro de 2014
.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA N o- 302, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de 7 (sete) cargos de Professor do Magistério Superior do
Quadro de Pessoal do Comando do Exército, no âmbito do Concurso Público autorizado pela Portaria
MP nº 633, de 28 de dezembro de 2012.
Parágrafo único. O provimento dos cargos no quantitativo previsto no caput deverá ocorrer a
partir de setembro de 2014, e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 2º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos a que se refere o art. 1º será do Comandante do Exército, a quem caberá baixar as respectivas
normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
PORTARIA Nº 303, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto no 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de 44 (quarenta e quatro) cargos da segunda turma do curso de
formação de Controlador de Tráfego Aéreo do Grupo de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo DACTA do Quadro de Pessoal Comando da Aeronáutica - COMAER, no âmbito do concurso público
autorizado pela Portaria MP nº 254, de 18 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de
19 de junho de 2012, Seção 1, pág. 87.
Parágrafo único. O provimento dos cargos deverá ocorrer a partir de setembro de 2014, e está
condicionado:
I - à existência de vagas na data de nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 2º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público referido no art. 1º será do Comandante da Aeronáutica, a quem
caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

Art. 2º O provimento dos cargos nos quantitativos previstos no art. 1º deverá ocorrer a partir de
setembro de 2014 e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e
sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a
serem utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos a que se refere o art. 1º será do Secretário-Geral da Advocacia-Geral da União, a quem caberá
baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO
Cargo

Vagas
34
10
3
3
10
60

Analista Técnico Administrativo
Analista de Sistemas
Bibliotecário
Técnico em Comunicação Social
Técnico em Contabilidade
Total
PORTARIA Nº 306, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de 216 (duzentos e dezesseis) cargos de nível intermediário de
Agente Administrativo do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do concurso público autorizado pela
Portaria MP nº 557, de 27 de dezembro de 2013.
Parágrafo único. O provimento dos cargos no quantitativo previsto no caput deverá ocorrer a
partir de setembro de 2014, e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação;
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem
utilizados; e
III - à substituição da totalidade dos trabalhadores terceirizados que executam atividades não
previstas no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, cujos nomes deverão constar de relação a ser
publicada previamente à nomeação dos candidatos aprovados, de acordo com o disposto no art. 1º da
Portaria Interministerial MP/CGU nº 494, de 18 de dezembro de 2009.
Art. 2º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para nomeação dos candidatos
a que se refere o art. 1º será do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a quem
caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 304, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

MIRIAM BELCHIOR

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de 26 (vinte e seis) cargos do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo - PGPE do Quadro de Pessoal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, no
âmbito do concurso público autorizado pela Portaria MP nº 216, de 20 de junho de 2013, conforme
discriminado no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O provimento dos cargos deverá ocorrer a partir de setembro de 2014, e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público referido no art. 1º será do Presidente do CADE, a quem caberá
baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO
Cargo
Analista Técnico-Administrativo
Bibliotecário
Contador
Economista
Agente Administrativo

Nível de escolaridade
NS
NS
NS
NS
NI
Total

55

ISSN 1677-7042

Quantidade
5
1
1
1
18
26

PORTARIA Nº 305, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de sessenta (60) cargos do quadro de pessoal efetivo da
Advocacia-Geral da União, no concurso público cuja realização foi autorizada pela Portaria MP nº 117,
de 9 de abril de 2014, publicada em 10 de abril de 2014, conforme discriminados no Anexo a esta
Portaria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014090800055

PORTARIA Nº 307, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar a nomeação de 796 (setecentos e noventa e seis) candidatos aprovados para
cargos do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme discriminado nos Anexos I e II a esta Portaria, no âmbito do concurso público autorizado pela Portaria MP
nº 327, de 16 de setembro de 2013.
Art. 2º O provimento dos cargos nos quantitativos previstos nos Anexos I e II deverá ocorrer a
partir de setembro de 2014, e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 3o O provimento dos cargos que constam do Anexo II desta Portaria está condicionado à
substituição dos trabalhadores terceirizados que executam atividades não previstas no Decreto no 2.271,
de 7 de julho de 1997, cujos nomes deverão constar de relação, a ser publicada previamente à nomeação
dos candidatos aprovados.
Parágrafo único. O provimento dos cargos que constam do Anexo II terá como contrapartida a
extinção de todos os postos de trabalho terceirizados nos Laboratórios Nacionais Agropecuários Lanagros e demais unidades laboratoriais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
estão em desacordo com a legislação vigente, obedecendo ao disposto na Cláusula Terceira do Termo de
Conciliação Judicial - Processo no 00810-2006-017-10-00-7.
Art. 4º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público referido no art. 1º será do Secretário-Executivo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
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Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

