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PORTARIA Nº 491, de 09 de outubro de 2015

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições previstas no 
Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público  Federal, 
aprovado pela Portaria nº 382, de 05 de maio de 2015, do Secretário-
Geral do MPF;

CONSIDERANDO o objetivo do Planejamento Estratégico do MPF 
de "assegurar a atratividade das carreiras";

CONSIDERANDO  que  o  resultado  da  Pesquisa  de  Clima 
Organizacional apontou a necessidade premente de adoção de medidas 
para melhoria do clima organizacional;

CONSIDERANDO  que  os  itens  da  dimensão  “Desenvolvimento 
Profissional”  obtiveram  Índices  de  Favorabilidade  Crítico  e 
Insatisfatório no resultado da Pesquisa de Clima Organizacional;

CONSIDERANDO que  o  Plano  de  Melhoria  do  Clima 
Organizacional  desta  PRMG  prevê  a  criação  de  um  Programa  de 
redistribuição  de  servidores  bem  como  de  seleção  interna  para 
provimento de Funções de Confiança e Cargos em Comissão;

CONSIDERANDO  que  o  Plano  de  Melhoria  do  Clima 
Organizacional e sua implementação, são de extrema relevância, não só 
em  relação  ao  momento  atual,  mas  também  em  relação  a  futuras 
iniciativas  de  gerenciamento  do  Clima  Organizacional,  devendo 
representar um compromisso por parte da Alta Administração, gestores 
e profissionais das áreas de gestão de pessoas;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência 
ao  processo  de  recrutamento  para  a  movimentação  interna  dos 
servidores  e  o  preenchimento  de  Cargos  em  Comissão  e  Função  de 
Confiança desta PRMG;

CONSIDERANDO,  por  fim,  a  necessidade  de  conhecer  as 
competências e habilidades dos servidores lotados nas unidades do MPF 
em Minas Gerais, de forma a garantir  uma melhor adequação entre o 
perfil  do  servidor  e  o  exigido  para  exercício  das  atribuições 
específicas  de  cada  lotação,  promovendo  uma  melhor  qualidade  dos 
serviços prestados e o desenvolvimento dos servidores em suas áreas 
de competência;

RESOLVE:
1–  Designar  os  ocupantes  dos  cargos  em  comissão  de 

Secretário Estadual; Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica e 
Coordenador  de  Gestão  de  Pessoas;  juntamente  com  os  servidores 
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CHRISTOPHER  SILVEIRA  DOMINGOS,  matrícula  15071-1,  analista  do 
MPU/Apoio Jurídico/Direito , IARA MARIA BARBOSA, matrícula 22291-7, 
Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Administração,  e  JOSÉ 
HENRIQUE  GONÇALVES  PINTO,  matrícula  10365-9,  Técnico  do  MPU/Apoio 
Técnico-Administrativo/Administração, para,  sob  a  presidência  do 
primeiro, constituírem comissão encarregada de elaborar proposta de 
regulamentação de recrutamentos internos no âmbito da PRMG que visem 
a movimentação interna dos servidores bem como provimento de Funções 
de Confiança e/ou Cargos em Comissão.

2–  No  primeiro  momento  a  comissão  deverá  apresentar 
proposta de regulamento do Programa de Recrutamento Interno relativo 
à Movimentação Interna dos servidores. 

3- Após a conclusão do trabalho referido no item anterior, 
a comissão deverá desenvolver a proposta de regulamento do Programa 
de  Recrutamento  Interno  relativo  ao  Provimento  de  Funções  de 
Confiança e Cargos em Comissão.

4- As propostas de regulamento deverão ser encaminhadas ao 
Procurador-Chefe da PRMG para fins de análise e, se for o caso, 
aprovação.

5- Os regulamentos deverão objetivar uma melhor adequação 
entre o perfil do servidor e o exigido para exercício das atribuições 
específicas de cada lotação, de forma a promover maior qualidade dos 
serviços prestados e propiciar o desenvolvimento dos servidores em 
suas áreas de competência.

6- Os regulamentos devem obedecer aos normativos vigentes, 
bem  como  aos  princípios  constitucionais  da  Administração  Pública, 
devendo  observar  os  preceitos  da  gestão  por  competência  e  os 
objetivos do Planejamento Estratégico do MPF. 

7-  A  comissão  deverá  apresentar  a  primeira  proposta  de 
regulamento no prazo de 60 dias.

8 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bruno Nominato de Oliveira
Procurador-Chefe 
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