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O SECRETÁRIO-GERAL O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º - parágrafo único do 

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria 

SG/MPF nº 382, de 5/5/2015, resolve: 

Art. 1º Delegar competência à Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério 

Público Federal para a prática dos seguintes atos administrativos referentes a servidores: 

I - no âmbito do Ministério Público Federal: 

a) restabelecer a jornada integral; 

b) autorizar a averbação de tempo de serviço; 

c) conceder afastamento para elaboração de trabalho final de curso previsto no 

Subprograma de Pós-Graduação; 

d) assinar os atos de vacância; 

e) conceder lotação provisória para exercício de função; 

f) conceder lotação provisória por motivo de saúde; 

g) autorizar remoção por motivo de saúde; 

h) autorizar remoção para acompanhamento de cônjuge; 

i) decidir sobre permuta; 

j) conceder licença para acompanhamento de cônjuge; 

k) conceder promoção funcional; 

l) conceder progressão funcional; 

m) conceder adicional de qualificação; 

n) autorizar a prorrogação de até 120 horas para atuação em atividades 

retribuídas por meio da gratificação por encargo de curso e concurso; 

o) comunicar os atos assinados pelo Secretário-Geral; 

p) expedir título declaratório de aposentadoria e de pensão por morte;e 
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q) expedir declaração de reconhecimento do benefício especial de que trata a 

Resolução Conjunta STF/MPU nº 3, de 20 de junho de 2018. 

II - no âmbito da Procuradoria Geral da República: 

a) conceder jornada diferenciada; 

b) conceder jornada de Analista ou Técnico de Saúde cumprida em 

turno/escala ou disciplinada em legislação específica; 

c) conceder horário especial de estudante; 

d) conceder horário especial; 

e) dar posse e exercício; 

f) apresentar os servidores para as respectivas unidades de lotação; 

g) conceder auxílio-funeral; 

h) conceder licença-prêmio por assiduidade; 

i) autorizar a participação em curso de formação; 

j) conceder adicional noturno; 

k) conceder licença para tratar de interesses particulares; 

l) autorizar interrupção e acumulação de férias; 

m) autorizar a suspensão temporária de estágio de estudantes. 

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

 

 

EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-, Brasília, DF, 27 nov. 2019. Caderno 

Administrativo, p. 1. 
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