
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 115, DE 1º DE JUNHO DE 2011.

Designa  servidores  para  gerenciar  o  desenvolvimento  das  ações  do
“Programa  de  Treinamento,  Desenvolvimento  e  Educação  do  Ministério
Público da União”, direcionadas ao público interno do  Ministério Público
Federal no Estado do Espírito Santo.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições previstas no art. 106, do Regimento

Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008,

do Procurador-Geral da República, e

Considerando a necessidade de adequação da política do “Programa de Treinamento,

Desenvolvimento e Educação do Ministério Público da União”, regulamentado pela Portaria PGR

Nº 198, de 15 de abril  de 2011, para a consecução dos objetivos estabelecidos para a profícua

prestação do serviço público;

Considerando  a  necessidade  de  adequação  das  novas  diretrizes  do  programa  de

treinamento, desenvolvimento e educação do Ministério Público da União, e

Considerando, ainda, a necessidade de acompanhamento da execução dos programas

locais, RESOLVE:

Art.  1.º  Designar,  em  caráter  não  exclusivo,  os  servidores  PIERRE  GUEDES

BREDEL,  Técnico  Administrativo,  matrícula  nº  21278-4,  e  LEONARDO DEL PUPPO LUZ –

Técnico  Administrativo,  matrícula  21070-6,  para  atuarem  como  Gerentes  Locais,  titular  e

substituto, respectivamente, no desenvolvimento das ações necessárias ao planejamento e execução

do “Programa de Treinamento, Desenvolvimento e Educação do Ministério Público da União”, dos

servidores  do  Ministério  Público  Federal  no  Estado  do  Espírito  Santo,  dispensando,

consequentemente, a servidora LUCIANA DE OLIVEIRA HÜLLE, da referida função.

Art.  2º São atribuições  dos  Gerentes  Locais,  titular  e  substituto,  do Programa de

Treinamento, Desenvolvimento e Educação desta Unidade do Ministério Público Federal:

1)  Identificação  das  necessidades  de  ações  de  treinamento,  desenvolvimento  e

educação;
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2) Elaboração de proposta de ações a serem desenvolvidas em âmbito interno,

englobando  as  previstas  nos  subprogramas:  Desenvolvimento  Pessoal  (ambientação,

qualidade  de  vida  no  trabalho  e  responsabilidade  socioambiental)  Desenvolvimento

Interpessoal  (relacionamento  humano  e  desenvolvimento  de  equipes)  e  Desenvolvimento

Profissional (segmento técnico, segmento gerencial e segmento organizacional);

3) Envio da proposta à análise da Procuradora-Chefe, para aprovação;

4)  Remessa  à  SGP/MPF  de  cópia  da  proposta  aprovada  pela

Procuradora-Chefe, para fins de acompanhamento;

5) Gerenciamento da realização das ações de treinamento, desenvolvimento e

educação na programação local;

6) Promoção da avaliação das ações, elaborando relatórios de resultados;

7)  Propostas  de  melhoria  ou  redirecionamento  da  programação  à

Procuradora-Chefe, se necessário, de modo a atingir os objetivos preestabelecidos;

8)  Manutenção  de  contato  permanente  com  a  SGP/MPF,  de  forma  a

permanecer atualizado em relação às tendências da área e, eventualmente, para sanar dúvidas

em matérias relacionadas a sua atividade, e

9) Outras designadas pela Procuradora-Chefe.

Art. 3º Designar o Procurador da República, CARLOS BRUNO FERREIRA

DA SILVA, como responsável pela acompanhamento e avaliação dos treinamentos propostos,

adequando-os,  se  necessário,  às  demandas  desta  Unidade  e,  ao  mesmo tempo,  sugerindo

novas ações e treinamentos.

Art.  4º  Facultar  aos  servidores  e  membros  participarem,  na  condição  de

colaboradores,  do  desenvolvimento  das  ações  do  “Programa  de  Treinamento,

Desenvolvimento e Educação”, empreendidas pela Gerência local.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as

disposições da Portaria MPF/ES Nº 112, de 22 de março de 2010, publicada no Boletim de

Serviço nº 08, da 2ª quinzena de abril/2010.

NADJA MACHADO BOTELHO

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 188, 1. quinzena jun. 2011.
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