
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE 
 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2, DE 3 DE ABRIL DE 2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas no art. 

33 e 56 do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria 

PGR n° 357, de 5 de maio de 2015, e no art. 33 do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e:        

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPU n° 76, de 19 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 12, da Portaria PGR nº 61, de 22 de julho 

de 2016, que determina ações de treinamento, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 

horas anuais, como requisito para a continuidade da percepção da Gratificação de Atividade 

de Segurança (GAS);  

DETERMINA:  

Artigo 1º – Os Técnicos do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Segurança 

Institucional e Transporte deverão executar em suas residências as tarefas indicadas pela 

chefia. 

Artigo 2º – A chefia deverá determinar como tarefas complementares aos 

Técnicos do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, a 

participação em cursos à distância, dentre aqueles relacionados no Anexo I desta Ordem de 

Serviço, a participação em comissões instauradas por portaria e que estejam em andamento, 

confecção de relatórios administrativos do setor, preparação de palestras para apresentação na 

SESOT (projeto de educação continuada) e/ou em toda a PR/RN. 

 § 1º O Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEP) e a Seção de Segurança 

Orgânica e Transportes (SESOT) poderão indicar outros cursos, além daqueles relacionados 

no Anexo I.  

§ 2º Até 31 de dezembro de 2020, os Técnicos do MPU/Apoio Técnico-

Administrativo/Segurança Institucional e Transporte deverão apresentar ao NUGEP 

certificados comprovando a realização de pelo menos 40 (quarenta) horas de cursos.  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26587/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26587/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/200589/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/200589/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/89183/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/89183/


 

 

Artigo 3º – A chefia deverá ainda estabelecer escala para que os Agentes de 

Segurança realizem vistorias nas sedes do MPF no Rio Grande do Norte, pelo menos 2 (duas) 

vezes por semana, sem prejuízo das demais escalas existentes no setor.  

§ 1º Os Agentes de Segurança deverão vistoriar a integridade do imóvel, seus 

acessos e demais áreas sensíveis da estrutura, tais como o CPD e os gabinetes, devem ainda, 

realizar os procedimentos para o funcionamento dos veículos oficias, bem como outras 

medidas estabelecidas pela chefia.  

§ 2º A área de TI das unidades, e quando não houver, a CTIC/PRRN, orientará 

quais os procedimentos deverão ser realizados a fim de identificar a integridade do CPD. 

 § 3º Nas PRMs, o cumprimento do previsto no caput será regulamentado pelo 

Coordenador Administrativo.  

§ 4º Para o adequado acesso as unidades, os agentes deverão observar os 

procedimentos de higienização, amplamente divulgados pelos órgãos de saúde pública, bem 

como pela mídia, realizando-os quando do acesso e saída do imóvel. 

 Artigo 4º – Os servidores da área de Segurança Institucional e Transporte, 

deverão permanecer de sobreaviso no horário previsto para as suas jornadas diárias.  

Artigo 5º – A chefia imediata poderá flexibilizar os horários indicados no art. 

3º desta Ordem de Serviço, obedecendo a jornada de trabalho estabelecida pela Portaria 

PGR/MPU nº 78, de 21 de agosto de 2019.  

Artigo 6º – Os cursos mencionados na presente Ordem de Serviço deverão ser 

realizados com data a contar do início do sobreaviso.  

DIVULGUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  

 

VICTOR MANOEL MARIZ 

 

ANEXO I  

Relação de Cursos EAD indicados aos Técnicos do MPU/Apoio Técnico-administrativo/Segurança 

Institucional e Transporte.  

(todos gratuitos) 

 

 SEST/SENAT  

 

1) Segurança nas Redes Sociais – 10 horas 

HTTPS://EAD.SESTSENAT.ORG.BR/CURSOS/SEGURANCA-NAS-REDES-SOCIAIS/  

2) Direção Segura – 4 horas HTTPS://EAD.SESTSENAT.ORG.BR/CURSOS/DIRECAO-

SEGURA/ 

3) Excelência Profissional para Motoristas – 50 horas 

HTTPS://EAD.SESTSENAT.ORG.BR/CURSOS/EXCELENCIA-PROFISSIONAL-PARA-

MOTORISTAS/  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/186691/
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/186691/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/seguranca-nas-redes-sociais/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/direcao-segura/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/direcao-segura/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/excelencia-profissional-para-motoristas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/excelencia-profissional-para-motoristas/


 

 

4) Manutenção Preventiva de Veículos – 8 horas 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/manutencao-preventiva-de-veiculos/  

5) Educação para o Trânsito – 15 horas 

HTTPS://EAD.SESTSENAT.ORG.BR/CURSOS/EDUCACAO-PARA-O-TRANSITO/  

6) Comportamento Humano e Segurança no Trânsito – 40 horas 

ttps://ead.sestsenat.org.br/cursos/comportamento-humano-eseguranca-no-transito/  

7) Cidadania no Transporte de Passageiros – 15 horas 

HTTPS://EAD.SESTSENAT.ORG.BR/CURSOS/CIDADANIA-NO-TRANSPORTE-DE-

PASSAGEIROS/  

8) Noções de Primeiros Socorros – 20 horas https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-

primeiros-socorros/ 

9) Noções de Prevenção e Combate a Incêndios – 20 horas 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-prevencao-e-combate-aincendios/  

 

* 1 a 9 valem para o requisito da GAS 
 

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP 

 

 1) Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental – 20 

horas HTTPS://WWW.ESCOLAVIRTUAL.GOV.BR/CURSO/73 

 2) Cidadania e Direitos Humanos - 30 horas 

HTTPS://WWW.ESCOLAVIRTUAL.GOV.BR/CURSO/134 

 3) Ética e Serviço Público – 20 horas 

HTTPS://WWW.ESCOLAVIRTUAL.GOV.BR/CURSO/4 

 4) Proteção de Dados Pessoais no Setor Público - 15 horas 

HTTPS://WWW.ESCOLAVIRTUAL.GOV.BR/CURSO/290  

5) Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais – 10 horas 

HTTPS://WWW.ESCOLAVIRTUAL.GOV.BR/CURSO/153 

 6) Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – 40 horas 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25 * Curso para agentes que são fiscais de contrato. 

Valem para o requisito do AQ 

7) Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos para detecção, prevenção, 

resposta e controle – 10 horas https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288  

8) Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência (Traz dicas de boas práticas de segurança 

contra crimes virtuais, com medidas de prevenção a incidentes de segurança da informação, 

tanto em casa como no ambiente de trabalho) – 10 horas 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 7 abr. 2020. Caderno 

Administrativo, p.21. 
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