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janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as
razões expostas na Nota Técnica nº 177/2018-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina
perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (cód. 569), que:

I. seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000048/2015-51, com
fundamento expresso no art. 73, I, do Decreto nº 9.235, de 2017;

II. sejam revogadas as medidas cautelares em face do curso de graduação
em Letras (cód. 18490), licenciatura, aplicadas por meio do Despacho SERES/MEC nº
192, de 2012;

III. seja concluído o processo regulatório nº 201216487 para fins de
renovação de reconhecimento do curso; e

IV. seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28
da Lei nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa
de mensagens do e-MEC.

SILVIO JOSÉ CECCHI

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PORTARIA N° 1.828, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

A Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas, no uso das atribuições previstas
na Portaria de Delegação de Competência n° 448, de 17/05/2011, resolve:

Homologar o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para a classe de
Professor da Carreira do Magistério Superior desta Universidade, conforme Edital n°
01/2018, publicado no DOU de 14/03/2018.

Campus: Salvador
Unidade: ESCOLA POLITÉCNICA
Departamento: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
Área de Conhecimento: Geotecnia: Mecânica dos Solos
Classe: ADJUNTO A
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.062423/18-91
Vagas Ampla Concorrência: 1
Ord Classif./ Geral Nome
1º Miriam de Fátima Carvalho Machado

LORENE LOUISE SILVA PINTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIAS DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve:

Nº 2.436 - Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, a partir de 05/12/2018, a validade do
Concurso Público para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo
desta Universidade de que trata o Edital nº 56/2017-R, publicado do DOU em 31/07/2017,
homologação publicada no DOU em 05/12/2017.(Processo digital nº 23068.078263/2018-82)

Nº 2.445 - Prorrogar, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 16/11/2018, a validade do
Concurso Público, de que trata o Edital nº 100/2016-R, publicado no DOU de 05/07/2016,
homologado conforme Editais nºs 168 e 169/2016-R, publicados no DOU de 16/11/2016, na
parte referente à Área/Subárea: Comunicação/Jornalismo e Editoração/Jornalismo
Especializado e Área/subárea: Comunicação/Jornalismo e Editoração,
respectivamente.(Documento avulso nº 23068.078234/2018-11)

REINALDO CENTODUCATTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
PORTARIA Nº 1.903, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

O Reitor em Exercício da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais, e de acordo com o que consta no
Memorando Eletrônico n° 374/2018 - PRGP, de 13/11/2018, resolve:

DELEGAR COMPETÊNCIA ao Diretor Geral do Campus de Itabira para, além das
atividades inerentes ao seu cargo, encaminhar os procedimentos e expedir os atos
correspondentes descritos abaixo, em concordância com a legislação vigente:

1. Nomeação de Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório
(CASEP) dos Técnicos-Administrativos de Itabira;

2. Nomeação de Comissão Julgadora:
a) de Concurso Público para Carreira de Magistério Superior;
b) de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto.
3. Assinatura de Contratos de Professores Substitutos;
4. Assinatura de Termos de Compromisso de Estagiários.
A presente delegação é extensiva ao substituto legal.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCEL FERNANDO DA COSTA PARENTONI

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PORTARIA Nº 1.213, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Portaria nº 831, de 23 de
agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de agosto de 2018, do Ministério da
Educação, resolve:

Art. 1º Alterar vinculação da Divisão de Arquivo Geral e Protocolo, da Pró-
Reitoria de Administração para o Gabinete da Reitoria, permanecendo a atribuição de
função gratificada código FG-01. (Processo n.º 23282.011682/2018-08).

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua publicação.

ALEXANDRE CUNHA COSTA

PORTARIA Nº 1.217, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Portaria nº 831, de 23 de
agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de agosto de 2018, do Ministério da
Educação, resolve:

Nº 1217 - Art.1º Instituir o Núcleo de Inovação Tecnológica, vinculado à
Coordenação de Pesquisa e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, código FG-01.
(Processo n.º 23282.011883/2018-05).

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua publicação.

ALEXANDRE CUNHA COSTA

Ministério da Fazenda

GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E LOGÍSTICA

PORTARIA N° 462, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Aprova o Regimento Interno da Assessoria Especial
do Ministro de Estado, da Assessoria Especial de
Controle Interno e da Corregedoria-Geral, órgãos
de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado da Fazenda.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 6º do Decreto nº 9.003, de 13 de março de 2017, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Assessoria Especial do
Ministro de Estado, da Assessoria Especial de Controle Interno e da Corregedoria-Geral,
órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma
dos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO REFINETTI GUARDIA

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO, DA
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO E DA CORREGEDORIA-GERAL

CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1º A Assessoria Especial do Ministro de Estado, órgão de assistência

direta e imediata ao Ministro de Estado, a ele diretamente subordinado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado na formulação das políticas a serem

adotadas pelo Ministério, em especial aquelas que requeiram a coordenação, a
cooperação e a atuação conjunta de duas ou mais Secretarias do Ministério;

II - elaborar estudos sobre propostas de reformas fiscais, institucionais e
regulatórias;

III - atuar na elaboração de minutas, na discussão técnica e na
implementação das propostas a serem encaminhadas pelo Ministro de Estado ao
Presidente da República;

IV - organizar informações e preparar sínteses analíticas, conforme as
demandas do Ministro de Estado; e

V - assessorar o Ministro de Estado em outras atividades que lhe forem
cometidas pelo Ministro de Estado.

Art. 2º A Assessoria Especial de Controle Interno, órgão de assistência direta
e imediata ao Ministro de Estado, a ele diretamente subordinado, compete:

I - assessorar diretamente o Ministro de Estado nas áreas de controle, risco,
transparência e integridade da gestão;

II - assistir o Ministro de Estado no pronunciamento estabelecido no art. 52
da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992;

III - prestar orientação técnica ao Secretário Executivo, aos gestores do
Ministério e aos representantes indicados pelo Ministro de Estado em conselhos e
comitês, nas áreas de controle, risco, transparência e integridade da gestão;

IV - prestar orientação técnica e acompanhar os trabalhos das unidades do
Ministério com vistas a subsidiar a elaboração da prestação de contas anual do
Presidente da República e do relatório de gestão;

V - prestar orientação técnica na elaboração e na revisão de normas
internas e de manuais;

VI - apoiar a supervisão ministerial das entidades vinculadas, em articulação
com as respectivas unidades de auditoria interna, inclusive quanto ao planejamento e
aos resultados dos trabalhos;

VII - auxiliar na interlocução entre as unidades responsáveis por assuntos
relacionados a ética, ouvidoria e correição no Ministério e os órgãos de controle
interno e externo e de defesa do Estado;

VIII - acompanhar processos de interesse do Ministério junto aos órgãos de
controle interno e externo e de defesa do Estado;

IX - acompanhar a implementação das recomendações do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU e das deliberações do
Tribunal de Contas da União - TCU, relacionadas ao Ministério da Fazenda, e atender
outras demandas provenientes dos órgãos de controle interno e externo e de defesa
do Estado; e

X - apoiar as ações de capacitação nas áreas de controle, risco,
transparência e integridade de gestão.

Art. 3º A Corregedoria-Geral, órgão de assistência direta e imediata ao
Ministro de Estado, a ele diretamente subordinado, compete:

I - analisar as representações e as denúncias que lhe forem encaminhadas,
ressalvadas as competências específicas das demais corregedorias dos órgãos do
Ministério;

II - instaurar e conduzir, de ofício ou por determinação superior, e decidir
pelo arquivamento, em sede de juízo de admissibilidade, de sindicâncias, inclusive
patrimoniais, e de processos administrativos disciplinares:

a) para apurar irregularidades praticadas no âmbito de órgão singular ou
colegiado da estrutura organizacional do Ministério que não possua corregedoria
própria ou quando relacionadas a mais de um órgão da referida estrutura; ou

b) para apurar atos atribuídos aos titulares dos órgãos e aos conselheiros
dos órgãos colegiados do Ministério, por meio de determinação do Ministro de
Estado;

III - manifestar-se previamente sobre processo administrativo disciplinar ou
sindicância oriundos de outras corregedorias, cuja competência para julgamento seja do
Ministro de Estado, mediante determinação deste, sem prejuízo das competências da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

IV - prestar ao Ministro de Estado informações específicas sobre
procedimento disciplinar em curso ou encerrado, investigativo ou punitivo, e requisitar
cópia dos autos ou, sempre que necessário, vista dos originais para a mesma
finalidade, no âmbito dos órgãos do Ministério; e

V - exercer outras atividades relativas à sua área de atuação ou que lhe
forem cometidas pelo Ministro de Estado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos membros da
Advocacia-Geral da União e aos Procuradores Federais.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 4º A Assessoria Especial do Ministro de Estado, a Assessoria Especial de

Controle Interno e a Corregedoria-Geral, órgãos de assistência direta e imediata ao
Ministro de Estado da Fazenda trazem a seguinte estrutura organizacional:

1. Assessoria Especial do Ministro de Estado;
1.1. Coordenação-Geral para Assuntos Especiais;
1.1.1. Divisão para Assuntos Especiais;
2. Assessoria Especial de Controle Interno (AECI);
3. Corregedoria-Geral (COGER);
3.1 Coordenação de Gestão e Acompanhamento de Processos Investigativos

( CO G P R ) ;
3.1.1. Serviço de Processos Investigativos (SEGPR);
3.2. Coordenação de Gestão e Acompanhamento de Procedimentos

Disciplinares (CODIS);
3.2.1. Serviço de Procedimentos Disciplinares (SEPAD);
3.3. Coordenação de Processos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas

( CO P A R ) ;
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