
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 660, DE 06 DE AGOSTO DE 2015.

Dispõe  sobre  diretrizes  gerais  para  designação de 04 (quatro)  cargos em
comissão – CC2 -, no âmbito desta PR/PR, alocadas por meio do Ofício nº
2075/2015/SG, da Secretaria-Geral da PGR, e dá outras providências. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO PARANÁ, no  uso  das  atribuições  conferidas  pelo  art.  56  e  incisos  do  Regimento  Interno

Diretivo do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 05.05.15), e pelo

artigo 33 e incisos do Regimento Interno Administrativo do MPF (Portaria SG/MPF nº 382, de 05

de maio de 2015): 

considerando o contido no Ofício nº 2075/2015/SG, originário da Secretaria-Geral do

Ministério Público da União, por meio do qual foram alocados 07 (sete) cargos em comissão – CC2

– para o Estado do Paraná; 

considerando que 03 (três) deles foram encaminhados para unidades jurisdicionadas

localizadas  no  interior  do  Estado  e  04  (quatro)  foram  destinados  à  PR/PR,  todos  voltados,

exclusivamente, para designação entre servidores titulares de cargos efetivos; 

considerando o limitado número de cargos em comissão alocados e a necessidade de

instituição de uma política de valorização e reconhecimento dos servidores; 

considerando  os  argumentos  que  foram  delineados  durante  reunião  da  qual

participaram  o  Coordenador  de  Administração,  o  Coordenador  Jurídico,  o  Coordenador  de

Informática  e  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Pessoas,  na  presença  deste  Procurador-chefe,  do

Secretário Estadual e da Assessoria Jurídica desta PR/PR; 

RESOLVE: 

editar a presente Portaria, com o fim de traçar diretrizes gerais para a designação

desses 04 (quatro) cargos em comissão – CC2 -, no âmbito desta PR/PR, na forma que segue: 

Art. 1º. Os 04 (quatro) cargos em comissão – CC2 – disponibilizados pelo Ofício nº

2075/2015/SG ficam vinculados diretamente à estrutura do gabinete do Procurador-chefe. 



Art. 2º. As diretrizes constantes desta portaria terão validade por um 01 (um) ano,

contada da data de publicação do presente ato, podendo ser prorrogada a critério do Procurador-

chefe. 

Art. 3º. As respectivas designações desses 04 (quatro) cargos serão sempre realizadas

com prazo de 04 (quatro) meses, com coincidência de datas de início e término. 

Art. 4º. Ficam destinados à COJUD – Coordenadoria Jurídica e de Documentação – e

aos  Gabinetes  de  Procuradores  da  República  02  (dois)  cargos,  os  quais  deverão  contemplar,

necessariamente,  servidores  efetivos  que  desempenhem  atribuições  de  assessoramento  jurídico,

independentemente do cargo que ocupem, sejam analistas processuais ou técnicos administrativos.

Parágrafo Único - A escolha dos servidores contemplados lotados na COJUD e nos gabinetes dos

Procuradores da República caberá ao Procurador-chefe. 

Art. 5º. Fica destinado 01 (um) cargo para contemplar servidores lotados na Gestão

de  Contratos  e  no  Serviço  de  Apoio  aos  Contratos.  Parágrafo  Único.  A escolha  do  servidor

contemplado no âmbito dos mencionados setores caberá ao Procurador-chefe. 

Art. 6º. Fica destinado 01 (um) cargo para contemplar, de forma rotativa, servidores

lotados na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Coordenadoria de Tecnologia da Informação e

Telecomunicações  e  na  Coordenadoria  de  Administração,  nesta  ordem,  pelo  prazo  de  01  (um)

quadrimestre. 

§ 1º. De acordo com a ordem e prazos acima estabelecidos, os Coordenadores das

respectivas áreas deverão sugerir à Secretaria Estadual a indicação do nome de 03 (três) servidores

efetivos a serem contemplados com a designação, que os submeterá à apreciação do Procurador-

chefe. 

§ 2º. A sugestão dos nomes pelos Coordenadores à Secretaria Estadual deverá se dar

até 30 (trinta) dias antes do encerramento do período da designação imediatamente anterior. 

§ 3º. A escolha do servidor caberá ao Procurador-chefe, o qual não ficará vinculado

aos nomes sugeridos. 

Art. 7º. De acordo com essas diretrizes, foram escolhidos para serem contemplados

nos primeiros 03 (três) quadrimestres, a partir da publicação da portaria de nomeação, os seguintes

servidores: 



COJUD/Gabinetes
Gestão de

Contratos/Apoio
Contratos

CGP/CTIT/CA

1º quadrimestre Gláucia Correia P.
Fiori

Danilo I. S. Carrijo Daniela Coimbra B.
Elsner

Kelly Regina G.
Frasson

2º quadrimestre Eduardo P.
Martelosso

Ana Cláudia S.
Secco

Lindalis Lais M. Zilli Franklin Hiroshi
Shimizu

3º quadrimestre Cristiane S. Takaki Wilson A. dos
Santos

Jeane M. G. Brunori Cassio Norival
Franceira

Art.  8º.  Expeçam-se  as  respectivas  portarias  de  designações  relativas  aos

servidores contemplados para o 1º quadrimestre.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 6 ago. 2015. Caderno Administrativo, 
p. 32.
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