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I - data do acolhimento das propostas e do leilão:

2 6 . 11 . 2 0 0 9 ;

II - horário para acolhimento das propostas: de 12h às

13h;

III - divulgação do resultado do leilão: na data do leilão, a

partir das 14h30, por intermédio do Banco Central do Brasil;

IV - data da emissão: 27.11.2009;

V - data da liquidação financeira: 27.11.2009;

VI - critério de seleção das propostas: melhor preço para o

Tesouro Nacional;

VII - sistema eletrônico a ser utilizado: exclusivamente o

sistema Oferta Pública Formal Eletrônica (OFPUB), nos termos do

Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SE-

LIC);

VIII - quantidade máxima de propostas por instituição: 5

(cinco) para cada um dos títulos ofertados; e

IX - características da emissão:

Título Prazo
(dias)

Taxa de Ju-
ros (a.a.)

Quantidade
(em mil)

Valor Nominal
(em R$)

Data do
Ve n c i m e n t o

Adquirente

NTN-F 1.131 10% 1.000 1.000,000000 01.01.2013 Público
NTN-F 2.592 10% 500 1.000,000000 01.01.2017 Público

Parágrafo único. Os cupons de juros das NTN-F poderão ser

negociados separadamente do principal, mantidas as características da

emissão.

Art. 2º Na formulação das propostas deverá ser utilizado

preço unitário com seis casas decimais, devendo o montante de cada

proposta contemplar quantidades múltiplas de cinqüenta títulos.

Art. 3º As instituições credenciadas a operar com o DE-

MAB/BCB e com a CODIP/STN, nos termos da Decisão Conjunta nº

14, de 20 de março de 2003, poderão realizar operação especial,

definida pelo art. 1º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto nº 18, de

6 de fevereiro de 2009, que consistirá na aquisição de NTN-F com as

características apresentadas abaixo, pelo preço médio apurado na

oferta pública de que trata o art. 1º desta Portaria:

I - data da operação especial: 26.11.2009;

II - horário para acolhimento das propostas: de 15h às

16h;

III - divulgação da quantidade total vendida: na data do

leilão, a partir das 16h30, por intermédio do Banco Central do Bra-

sil;

IV - data da liquidação financeira: 27.11.2009; e

V - características da emissão:

Título Prazo
(dias)

Taxa de Juros
(a.a.)

Quantidade
(em mil)

Valor Nominal
(em R$)

Data do
Ve n c i m e n t o

NTN-F 1.131 10% 200 1.000,000000 01.01.2013
NTN-F 2.592 10% 100 1.000,000000 01.01.2017

§ 1º. Os cupons de juros das NTN-F poderão ser negociados

separadamente do principal, mantidas as características da emissão.

§ 2º. Somente será realizada a operação especial prevista

neste artigo se a totalidade do volume ofertado ao público, nos termos

do art. 1º desta Portaria, for vendida.

Art. 4º A quantidade de títulos a ser ofertada na operação

especial referida no art. 3º será alocada em conformidade com o

disposto no art. 8º do mencionado Ato Normativo:

I - 45% (quarenta e cinco por cento) às instituições de-

nominadas "dealers" primários; e

II - 55% (cinqüenta e cinco por cento) às instituições de-

nominadas "dealers" especialistas.

Parágrafo único. Dos títulos destinados a cada grupo, a quan-

tidade máxima que poderá ser adquirida por cada instituição ob-

servará os critérios estabelecidos no art. 8º, § 1º, do mencionado Ato

Normativo, e será informada à instituição por meio do sistema OF-

PUB.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

PAULO FONTOURA VALLE

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 3.988, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

Acrescenta a alínea "g" ao artigo 4º da Por-
taria nº 1.299, de 3 de setembro de 2003, e
aprova procedimentos para avaliação de de-
sempenho e certificação de servidores ocu-
pantes e candidatos a Funções Comissio-
nadas Técnicas - FCT.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, INTERINO, no
uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos Decretos nº
3.642, de 25 de outubro de 2000, e nº 4.826, de 2 de setembro de
2003, e na Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de 2003, resolve:

Art. 1º O art. 4º da Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de
2003, fica acrescido da alínea "g", com a seguinte redação:

"... Art. 4º
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

g) certificação." (NR)
Art. 2º Para efeitos do plano de avaliação de desempenho

anual, de que trata o art. 8º da Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de
2003, e objetivando a avaliação e a certificação dos ocupantes e a
certificação dos candidatos a Funções Comissionadas Técnicas, serão
observados os seguintes procedimentos:

I - Procedimentos para Avaliação de Desempenho de Ser-
vidores Ocupantes de Funções Comissionadas Técnicas - FCT, cons-
tantes do Anexo I; e

II - Procedimentos para Certificação de Servidores Ocupan-
tes e Candidatos a Funções Comissionadas Técnicas FCT, constantes
do Anexo II.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

PORTARIA Nº 248, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009

O Superintendente-Geral da CVM, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pela Deliberação CVM nº 447, de 24 de
setembro de 2002, resolve:

Dar publicidade à relação dos parcelamentos de débitos de
Taxa de Fiscalização concedidos, no âmbito da Comissão de Valores
Mobiliários, no mês de agosto de 2009.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES

ANEXO

Parcelamentos oriundos de débitos com a Taxa de Fisca-
lização. (Lei nº 7.940, de 20/12/89)

ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF: 32.331.928-94
Valor total :R$ 1.730,61
Nº de parcelas: 20
ROSEMERE MANOEL DA SILVA
CPF: 77.5342.717-20
Valor total :R$ 655,02
Nº de parcelas: 10
CARVALHO E VILCINSKAS AGENTES AUTÔNOMOS

DE INVESTIMENTO LTDA.
CNPJ: 3.680.015/0001-36
Valor total :R$ 2.101,08
Nº de parcelas: 42
JOSÉ ALCINO VENDRAME
CPF: 52.710.628-30
Valor total :R$ 1.482,06
Nº de parcelas: 12
MARCO AURELIO SEIXAS
CPF: 42.576.488-56
Valor total :R$ 2.944,76
Nº de parcelas: 3
MARY DULCE MARQUES HUREL
CPF: 382.359.007-34
Valor total :R$ 1.099,56
Nº de parcelas: 3
ADRIANA ENGELMANN KRUEGER
CPF: 756.189.669-72
Valor total :R$ 3.864,51
Nº de parcelas : 24
BI AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LT-

DA
CNPJ: 5.099.491/0001-93
Valor total :R$ 2.369,96
Nº de parcelas : 40
SMMR AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

LT D A
CNPJ: 7.444.000/0001-20
Valor total :R$ 1.996,35
Nº de parcelas : 10

PORTARIA Nº 249, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009

O Superintendente Geral da CVM, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pela Deliberação CVM nº 447, de 24 de
setembro de 2002, resolve:

Dar publicidade à relação dos parcelamentos de débitos de
Taxa de Fiscalização concedidos, no âmbito da Comissão de Valores
Mobiliários, no mês de julho de 2009.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES

ANEXO

Parcelamentos oriundos de débitos com a Taxa de Fisca-
lização. (Lei nº 7.940, de 20/12/89)

ANTONIO CARLOS CONTRUCCI GARCIA
CPF: 525.257.758-72
Valor total :R$ 638,58
Nº de parcelas: 10
ANTONIO CARLOS CONTRUCCI GARCIA FILHO
CPF: 57.204.476-36
Valor total :R$ 2.174,30
Nº de parcelas: 10
CARVALHO E VILCINSKAS AGENTES AUTÔNOMOS

DE INVESTIMENTO LTDA.
CNPJ: 3.680.015/0001-36
Valor total :R$ 2.101,08
Nº de parcelas: 30
CLAUDIA MARIA RONDON ROSAL
CPF: 6.661.571.27-68
Valor total :R$ 1.018,98
Nº de parcelas: 6
FERNANDO VAIKSNORAS
CPF: 177.815.118-32
Valor total :R$ 3.016,22
Nº de parcelas: 60

PALLADIUN AGENTES DE INVESTIMENTO S/S LTDA

CNPJ: 6.985.275/0001-08

Valor total :R$ 1.277,14

Nº de parcelas: 20

JOÃO BAPTISTA ALVES DOS SANTOS

CPF: 151.065.510-72

Valor total :R$ 3.640,50

Nº de parcelas : 60

ROSANGELA CANDIDO RODRIGUES

CPF: 130.131.118-95

Valor total :R$ 3.843,58

Nº de parcelas : 30

TIAGO LASKARIS DE OLIVEIRA

CPF: 303.329.878-84

Valor total :R$ 1.235,96

Nº de parcelas : 16

APARECIDO GARCIA

CPF: 16.369.369-20

Valor total :R$ 2.000,75

Nº de parcelas: 12

MGP AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LT-

DA.

CNPJ: 1.309.540/0001-14

Valor total :R$ 3.207,26

Nº de parcelas: 60

BRUNO VALADARES DE ALMEIDA

CPF: 105.656.667-11

Valor total :R$ 1.009,35

Nº de parcelas : 15

RENATO JOSE MEIRA DE CASTRO

CPF: 594.488.577-72

Valor total :R$ 3.181,42

Nº de parcelas : 60

BRUNO CESAR MARACIN

CPF: 31.640.768-27

Valor total :R$ 1.253,82

Nº de parcelas: 10

Frederico
Typewriter
ALTERADO
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ANEXO I

PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE OCUPANTES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS - FCT

1.Objetivo
Avaliar anualmente o desempenho dos servidores ocupantes de Funções Comissionadas Técnicas - FCT.
2.Diretrizes
Para o processo de avaliação serão consideradas as seguintes diretrizes:
2.1.1.Fator Dimensão Institucional: São características apresentadas pelo servidor que podem contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.
a)Contribuição ao cumprimento da missão institucional: expressa a contribuição dos produtos de seu trabalho para a consecução dos objetivos do Ministério.
b) Nível de Supervisão Exigido: expressa a responsabilidade por trabalhos realizados por outras pessoas, sem caracterizar uma relação de chefia.
2.1.2.Fator Dimensão Funcional: São características apresentadas pelo servidor que podem agregar valor a sua unidade de lotação, otimizando os processos e formas de trabalho. Compreende os seguintes

subfatores:
a)Conhecimentos: expressa o conjunto de informações que o servidor necessita deter para fazer um trabalho adequado.
b)Habilidades: expressa a qualificação do servidor para executar as tarefas de sua competência.
c) Complexidade: expressa a natureza das tarefas realizadas e o grau de dificuldade e originalidade envolvido no desenvolvimento do trabalho.
2.1.3. Fator Dimensão Interpessoal: São características presentes nas atitudes e comportamentos do servidor, que refletem na sua interação com outras pessoas. Compreende o seguinte subfator:
a)Relacionamento profissional e humano: Expressa a capacidade de interagir adequadamente com seus superiores, subordinados e pares, respeitando os preceitos éticos norteadores do Agente Público.
3.Da Avaliação
3.1.1.Para fins da avaliação de desempenho a que se refere o art. 9º do Decreto nº 4.941, de 29 de dezembro de 2003, o processo de avaliação será realizado anualmente até o final do mês de novembro.
3.1.2.A avaliação terá caráter obrigatório para o servidor ocupante de FCT.
3.1.3.O processo de avaliação será computado por pontos, em alinhamento com as diretrizes definidas na Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de 2003.
4.Dos Critérios de Pontuação
4.1.1.A pontuação a ser obtida pelos servidores e candidatos a FCT será limitada a 100 (cem) pontos, os quais serão alcançados a partir da análise dos critérios estabelecidos;
4.1.2.Para o processo de avaliação será considerada a escala abaixo:

Escala de Avaliação Pontos
NUNCA 1
Quando a descrição não ocorrer durante o período de avaliação
RARAMENTE 2
Quando a descrição ocorrer poucas vezes
ÀS VEZES 3
Quando a descrição ocorrer com mediana frequência
FREQUENTEMENTE 4
Quando a descrição ocorrer diversas vezes
SEMPRE 5
Quando a descrição ocorrer sempre

5.Do Sistema de Pontuação
5.1.1.O resultado da avaliação será calculado com base na seguinte fórmula:
PAV=AA(DI+DF+DIN)*1+ACI (DI+DF+DIN*3 onde:
4
PAV = Pontos da avaliação
AA = Pontos da autoavaliação
ACI = Pontos da avaliação da chefia imediata
DI = Pontos alcançados na Dimensão Institucional
DF = Pontos alcançados na Dimensão Funcional
DIN = Pontos alcançados na Dimensão Interpessoal
Sendo que:
DI = (CCM + NSE)
DF = (C + H + CP)
DIN = (RPH)
Onde:
CCM = Pontos alcançados no subfator Contribuição ao Cumprimento da Missão Institucional
NSE = Pontos alcançados no subfator Nível de Supervisão Exigido
C = Pontos alcançados no subfator Conhecimento
H = Pontos alcançados no subfator Habilidade
CP = Pontos alcançados no subfator Complexidade
RPH = Pontos alcançados no subfator Relacionamento Profissional e Humano
5.1.2.O resultado da avaliação de FCT será obtido pela média ponderada, de acordo com os pesos estabelecidos abaixo:

Fatores Subfatores Peso
Auto-avaliação (AA) Avaliação Chefia Imediata (ACI)

Dimensão Institucional (DI)
(CCM + NSE)

• Contribuição ao Cumprimento da Missão Institucional (CCM)
• Nível de Supervisão Exigido (NSE)

1 2

Dimensão Funcional (DF)
(C + H + CP)

• Conhecimento (C)
• Habilidade (H)
• Complexidade (CP)

1 2

Dimensão Interpessoal (DIN)
(RPH)

• Relacionamento Pessoal e Humano (RPH) 1 2

6.Dos Requisitos para Avaliação
6.1.1.A avaliação de que trata este regulamento é obrigatória para o servidor ocupante de FCT.
6.1.2.A formalização da inscrição implica o conhecimento e aceitação, por parte do servidor, das condições estabelecidas neste normativo.
7.Do Processo de Avaliação
7.1.1.O processo de avaliação será realizado anualmente pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH, compreendendo o período de 12 (doze) meses, com início em novembro e término em outubro

do ano seguinte.
7.1.2.Só poderão ser avaliadores os servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, na posição de chefia imediata ou, na sua ausência, de substituto formalmente designado.
7.1.3.Para o processo de avaliação será utilizado sistema específico desenvolvido pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI.
7.1.4.O processo de autoavaliação utilizará o mesmo sistema e formulário idêntico avaliação do servidor pela chefia, o qual será disponibilizado em software específico.
7.1.5.A avaliação de desempenho de que trata este regulamento será composta pela avaliação realizada pela chefia imediata ou substituto formalmente designado, bem como pela autoavaliação do servidor.
7.1.6.O resultado da avaliação será obtido pela média ponderada entre as duas avaliações (avaliação da chefia e autoavaliação), de acordo com os pesos estabelecidos para cada uma delas.
8.Da Avaliação da Chefia Imediata
8.1.1.O servidor ocupante ou candidato a FCT será avaliado por sua chefia imediata ou substituto formalmente designado, o qual utilizará o formulário idêntico ao da autoavaliação.
9.Da Autoavaliação
9.1.1.O servidor ocupante ou candidato a FCT deverá autoavaliar-se, pontuando os aspectos positivos e negativos no desempenho de suas atividades.
10.Das Competências
10.1.1.Ao servidor compete:
a)realizar sua autoavaliação e, após o preenchimento do formulário, encaminhá-lo a sua chefia imediata.
10.1.2.À chefia imediata compete:
a)acompanhar o desempenho do servidor informando-lhe sobre ocorrências positivas ou negativas em seu desempenho;
b)realizar a avaliação do servidor ou candidato a FCT, encaminhando-a à CGRH no prazo estipulado.
10.1.3.À CGRH compete:
a)prestar apoio técnico às demais unidades, divulgar resultados de avaliações, acompanhar etapas ou períodos de avaliação, atualizar procedimentos e adotar outras medidas pertinentes à matéria.
10.1.4.Ao Secretário-Executivo compete:
a)homologar o resultado final da avaliação.
11.Do Recurso
11.1.1.Até 10 (dez) dias úteis após registrar ciência do resultado da avaliação, pode o servidor interpor recurso ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos.
11.1.2.Interposto recurso, o Coordenador-Geral de Recursos Humanos emitirá parecer no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ingresso do pleito na unidade.
11.1.3.Será indeferido o recurso quando:
a)for extemporâneo;
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b)não indicar com precisão e clareza o objeto da contestação;
c)estiver em desacordo com as disposições deste ato; ou
d)for interposto por quem não seja legítimo.
12.Das Disposições Gerais
12.1.1.A avaliação das FCT será realizada obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade, bem como respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
12.1.2.Caso o servidor obtenha pontuação inferior a 75 (setenta e cinco) pontos ao final do processo de avaliação, deverá, no prazo de 12 (doze) meses, se submeter às medidas de aprimoramento e

aperfeiçoamento necessárias à melhoria do seu desempenho funcional.
12.1.3.Obtendo o servidor ocupante de FCT avaliações de desempenho com pontuação inferior a 75 (setenta e cinco) pontos, por duas vezes consecutivas, será exonerado da FCT.
12.1.4.O servidor que, no período considerado para avaliação, trabalhou em mais de uma unidade, será avaliado na que esteve lotado por maior período.
13.Das Disposições Finais
13.1.1.A CGRH é responsável pela atualização da presente regulamentação.
13.1.2.As dúvidas surgidas na aplicação desta regulamentação serão dirimidas pelo Coordenador-Geral de Recursos Humanos.
13.1.3.Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Executivo.
ANEXO II
PROCEDIMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO DE OCUPANTES E CANDIDATOS A FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS - FCT
1. Objetivo
Certificar os servidores ocupantes e candidatos a Funções Comissionadas Técnicas - FCT.
2. Diretrizes
Para o processo de certificação serão consideradas as seguintes diretrizes:
2.1.1. Formação: exigências de níveis de escolaridade em consonância com a Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de 2003, que regulamenta a ocupação das FCT.
2.1.2. Experiência Profissional: bagagem de conhecimentos e práticas adquiridos no exercício profissional, relevantes para as atividades exercidas por ocupante de FCT.
2.1.3. Habilidades: capacidade técnica para executar as atividades inerentes a ocupante de FCT.
2.1.4. Conhecimentos teóricos e práticos: bagagem conceitual acumulada durante o exercício das atividades profissionais.
3. Da certificação
3.1.1. A certificação terá caráter obrigatório para o servidor ocupante de F C T.
3.1.2. O servidor candidato a FCT, ou sua chefia imediata, poderá solicitar a certificação, com o fim de cumprir requisito para nomeação.
3.1.3. O servidor de outro órgão que pretenda candidatar-se a FCT no Ministério da Justiça deverá submeter-se à certificação.
3.1.4.A certificação terá a validade de 1 (um) ano.
3.1.5.O processo de certificação será considerado por pontos, os quais serão computados em alinhamento com os requisitos dispostos na Portaria nº 1.299, de 3 de setembro de 2003.
3.1.6.Para ser certificado, o servidor deverá obter pontuação igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos no processo de certificação.
3.1.7.Para o processo de certificação serão estabelecidos os seguintes critérios:
a)principais entregas (produtos gerados visando à melhoria dos processos de
trabalho);
b)participação em processos de qualificação e requalificação;
c)grau de escolaridade ou especialização;
d)participação em grupos de trabalho, comissões, sindicâncias, projetos e programas;
e)publicações relacionadas a temas de interesse do Ministério da Justiça;
f)experiência profissional;
g)certificação do ano anterior, quando houver.
3.1.6. A certificação do ano anterior será considerada apenas na pontuação da certificação do ano corrente.
4.Dos Critérios de Pontuação
4.1.4.A pontuação a ser obtida pelos servidores ocupantes e candidatos a certificação será de no máximo 100 (cem) pontos, os quais serão alcançados a partir da análise dos critérios estabelecidos no quadro

abaixo:

Critérios Pontuação por Item Pontuação Limite
Principais Entregas (PE) 10,0 30,0
Participação em processos de qualificação e requalificação (QR) 14,0 20,0
Grau de escolaridade (GE) 17,0 20,0
Participação em grupos de trabalho, comissões, sindicâncias, projetos e programas (GT) 4,5 11 , 0
Publicações (P) 7,0 10,0
Experiência profissional (EP) 4,5 6,0
Certificação anterior (CA) 3,0 3,0
Pontuação máxima 60,0 100,0

a)Grau de escolaridade: considera o nível de escolaridade do servidor.

GRAU DE ESCOLARIDADE
Títulos Valor de cada título Valor máximo dos títulos
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
(máximo 01)

1,0 1,0

Diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, de conclusão de curso de graduação de nível
superior. (máximo 02)

1,0 2,0

Declaração de aluno regular de curso de graduação, acompanhada de histórico escolar, fornecido pelo departamento da instituição escolar. (máximo
01)

1,0 1,0

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação "lato sensu", ou certificado/declaração de conclusão acompanhada do
histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino. (máximo 02)

2,0 4,0

Declaração de aluno regular de curso de pós-graduação "lato sensu", acompanhada de histórico escolar fornecido pelo departamento da instituição
de ensino. (máximo 01)

1,0 1,0

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre), ou certificado/declaração de
conclusão acompanhada do histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino. (máximo 01)

3,0 3,0

Declaração de aluno regular de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre), acompanhada do histórico escolar, fornecido pelo
departamento da instituição de ensino. (máximo 01)

2,0 2,0

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor), ou certificado/declaração de
conclusão acompanhada do histórico escolar, fornecido pela instituição de ensino. (máximo 01)

4,0 4,0

Declaração de aluno regular de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor), acompanhada do histórico escolar, fornecido pelo
departamento da instituição de ensino. (máximo 01)

2,0 2,0

Subtotal 17,0 20,0

b)Participação em processos de qualificação e requalificação: considera a participação do servidor em processos de capacitação internos e externos (comprovação documental).

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
Títulos Valor de cada participação Valor máximo
Curso de aperfeiçoamento, com no mínimo 40 horas/aula, na área de atuação. (máximo 02) 2,0 4,0
Curso de aperfeiçoamento, com no mínimo 120 horas/aula, na área de atuação. (máximo 01) 4,0 4,0
Curso de aperfeiçoamento, com no mínimo 40 horas/aula, em áreas correlacionadas ao MJ. (máximo 01) 2,0 2,0
Curso de aperfeiçoamento, com no mínimo 120 horas/aula, em áreas correlacionadas ao MJ. (máximo 01) 3,0 3,0
Cursos com duração mínima de 08 horas/aula na área de atuação (máximo 01) 1,0 1,0
Participação em programas de treinamento na área de atuação. (máximo 03) 1,0 3,0
Participação em Seminários/Congressos/Workshops na área de atuação ou em áreas correlacionadas ao MJ. (máximo 03) 1,0 3,0
Subtotal 14,0 20,0

c)Participação em grupos de trabalho, comissões, sindicâncias, projetos e programas: considera a participação do servidor nos grupos de trabalho, comissões, sindicâncias, projetos e programas no âmbito do
Ministério da Justiça (comprovação documental).

GRUPOS DE TRABALHO, COMISSÕES, SINDICÂNCIAS. PROGRAMAS E PROJETOS
Títulos Valor de cada participação Valor máximo
Participação em grupos de trabalho, projetos e programas (máximo 03) 2,0 6,0
Participação em comissões (máximo 02) 1,5 3,0
Participação em sindicâncias (máximo 02) 1,0 2,0
Subtotal 4,5 11 , 0
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d)Experiência profissional: considera a experiência adquirida no mercado de trabalho.

Experiência profissional De 01 a 03 anos Acima de 03 anos
Tempo de exercício no MJ 1,0 1,5
Tempo de exercício na unidade de lotação 2,5 3,5
Tempo de experiência, em outras instituições (públicas ou privadas), no desempenho de atividades relacionadas as suas funções no âmbito do
MJ (comprovação documental)

1,0 1,0

Subtotal 4,5 6,0

e)Principais Entregas: considera os produtos gerados pelo servidor que tiveram impacto significativo em sua unidade de lotação.

PRINCIPAIS ENTREGAS
Entregas Valor de cada produto Valor máximo
Produtos (comprovação documental) (máximo 03) 10,0 30,0
Subtotal 10,0 30,0

f)Publicações relacionadas a temas de interesse do MJ: considera publicações como artigos, monografias, teses de mestrado e doutorado e livros que guardem correlação direta com o MJ.

PUBLICAÇÕES
Obras Valor de cada publicação Valor máximo
Artigos (máximo 03) 1,0 3,0
Monografias (máximo 02) 1,0 2,0
Teses de mestrado (máximo 01) 2,0 2,0
Teses de doutorado (máximo 01) 2,0 2,0
Livros (máximo 01) 1,0 1,0
Subtotal 7,0 10,0

g)Certificação Anterior: Caso o servidor tenha sido certificado no ano anterior, terá direito a um acréscimo de 3,0 pontos na certificação do ano subseqüente, não cumulativos.

CERTIFICAÇÃO ANTERIOR
Valor da certificação Valor máximo

Certificação (exercício anterior) 3,0 3,0
Subtotal 3,0 3,0

5.Do Sistema de Pontuação
A certificação será feita com base na seguinte fórmula:
PC = (CA+ GE+ QR + GT + EP + PE + P) onde:
PC = Pontos de certificação
CA = Certificação obtida no ano anterior
GE = Pontos de grau de escolaridade
QR = Pontos de participação em ações de qualificação e requalificação
GT = Pontos de participação em grupos de trabalho, comissões e sindicâncias
EP = Pontos relativos a experiências profissionais dentro e fora do MJ
PE = Pontos relativos às principais entregas do servidor
P = Pontos relativos às publicações
6.Dos Requisitos para Inscrição
6.1.4.Poderão participar do processo de certificação servidores ocupantes de cargos efetivos, constantes do Anexo V da Lei nº 9.367, de 16 de dezembro de 1996, que não tenham sido estruturados em carreiras

ou abrangidos pelo art. 1º da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, ou, ainda, ocupantes de cargos efetivos da Carreira Previdenciária e da Carreira de Seguridade Social e do Trabalho.
6.1.5.O servidor que tiver o interesse em se inscrever no processo de certificação não poderá se encontrar, em quaisquer das seguintes situações:
a)afastamento do cargo por mais de 90 (noventa) dias, ininterruptos ou não;
b)estar cedido a órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou empresa pública e sociedade de economia mista.
c)ter recebido medida disciplinar nos últimos 12 (doze) meses.
6.1.6.A formalização da inscrição do servidor implica o conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste normativo.
7.Do Processo de Certificação
7.1.4.O processo de certificação será realizado:
a)para os servidores ocupantes de FCT, anualmente pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH, quando da abertura do processo de avaliação de desempenho dos ocupantes de FCT;
b)para os servidores candidatos a FCT, a qualquer tempo por solicitação sua ou da chefia imediata, com o fim de cumprir requisito para nomeação.
7.1.5.A certificação, cuja validade será de um ano, contada a partir da homologação do resultado, será concedida em modelo a ser definido pela CGRH.
7.1.6.Com relação aos cursos de curta duração, só serão considerados válidos aqueles realizados dentro do exercício da certificação.
7.1.7.Somente serão consideradas válidas as comprovações de entregas homologadas pela chefia imediata do servidor.
8.Do Recurso
8.1.4.Até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado da certificação, poderá o servidor interpor recurso ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos.
8.1.5.Interposto recurso, o Coordenador-Geral emitirá parecer conclusivo ao requerente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ingresso do pleito na unidade.
8.1.6.Será indeferido o recurso quando:
e)for extemporâneo;
f)não indicar com precisão e clareza o objeto da contestação;
g)estiver em desacordo com as disposições deste ato; ou
h)for interposto por quem não seja legítimo.
9.Das Competências
9.1.4.À CGRH compete:
a)certificar os candidatos e os servidores ocupantes de FCT.
b)prestar apoio técnico às demais unidades, divulgar resultados de certificações, atualizar procedimentos e adotar outras medidas pertinentes à matéria.
9.1.5.Ao Secretário-Executivo compete:
a)homologar a certificação dos servidores ocupantes ou candidatos a FCT.
10.Das Disposições Gerais
10.1.4.O processo de certificação de FCT será realizado obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade, bem como respeitando o direito ao contraditório e à ampla

defesa.
10.1.5.A certificação não confere ao servidor o direito de nomeação para FCT.
10.1.6.Caso o servidor tenha sido certificado no ano anterior, terá direito a um acréscimo de 3,0 (três) pontos, não cumulativos.
10.1.7.A abertura do processo de certificação será divulgada pela CGRH.
10.1.8.Não será concedida certificação ao servidor que não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido pela CGRH.
11.Disposições Finais
11.1.4.A CGRH é responsável pela atualização da presente regulamentação.
11.1.5.As dúvidas surgidas na aplicação desta regulamentação serão dirimidas pelo Coordenador-Geral de Recursos Humanos.
11.1.6.Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Executivo.

PAUTA DA 130ª SESSÃO DE JULGAMENTO DE TURMA
A SER REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2009

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANISTIA do Ministério da Justiça, criada pelo artigo 12, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, torna público a todos os interessados e aos que virem a presente
Pauta ou dela conhecimento tiverem, que no dia 02 de dezembro de 2009, à partir das 10 horas, no Auditório Tancredo Neves do Ed. Raymundo Faoro do Ministério da Justiça, sito na Esplanada dos Ministérios,
Bloco T, Brasília, DF, realizar-se-à Sessão da Comissão de Anistia.

Nº Requerimento Ti p o Nome Relator Observação Idade
1. 2001.01.00607 A PEDRO DE OLIVEIRA Conselheira Ana Maria de Oliveira NUMERAÇÃO 81
2. 2002.01.07132 A ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA Conselheira Ana Maria de Oliveira NUMERAÇÃO 85
3. 2006.01.52604 A

R
JOSÉ CARNEIRO NEVES

MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Conselheira Ana Maria de Oliveira IDADE 83




