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Pelo conselho Estadual de Promoção da igualdade racial

designa, nos termos do art 5º da Lei nº 18 .251, de 7 de julho de 2009, e 
do art . 5º do Decreto nº 45 .156, de 26 de agosto de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 46 .861, de 13 de outubro de 2015, a representante abaixo 
relacionada como membro junto ao Conselho Estadual de Promoção da 
igualdade racial - CoNEPir: 
Pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG:
titular: DEPutADA ANDrÉiA DE JESuS .

designa, nos termos do art 5º da Lei nº 18 .251, de 7 de julho de 2009, e 
do art . 5º do Decreto nº 45 .156, de 26 de agosto de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 46 .861, de 13 de outubro de 2015, a representante abaixo 
relacionada como membro junto ao Conselho Estadual de Promoção da 
igualdade racial - CoNEPir: 
Pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG:
DEPutADA ANA PAuLA SiQuEirA, em substituição a DEPu-
tADA ANDrÉiA DE JESuS, Suplente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA

Pelo Plenário de vogais da Junta comercial do Estado de minas 
Gerais

exonera, nos termos dos arts . 10, 11 e 12 da Lei Federal nº 8 .934, de 
18 de novembro de 1984, do art . 12, i, do Decreto Federal nº 1 .800, de 
30 de janeiro de 1996, observado o Decreto nº 47 .689, de 26 de julho 
de 2019, como vogal da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, 
a contar de 22/03/2021: 
Pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e turismo do Estado de 
Minas Gerais - Fecomércio Minas:
Suplente: LÚCio EMiLio DE FAriA JuNior .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o ser-
vidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública à disposição da Prefeitura Municipal de itabirito, de 
22/3/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário: 
ANtÔNio DE PáDuA PAtAro DutrA JÚNior / MASP: 
1239731-1 / AGENtE DE SEGurANÇA PENitENCiário . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 4º do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública à disposição do tribunal regional Federal da 1ª região, 
em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cedente 
mediante reembolso pelo cessionário, conforme Convênio de Coope-
ração técnica nº 6: 
LEoNArDo CAMPoS tErENZi/ MASP 1261014-3 / ANALiStA 
ExECutivo DE DEFESA SoCiAL . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o ser-
vidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública à disposição da Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, de 13/04/2021 a 31/12/2021, com ônus para o 
cessionário: 
rENAto riBEiro / MASP: 1132857-2 / AGENtE DE SEGu-
rANÇA PENitENCiário . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

Pelo instituto mineiro de Gestão das águas

no uso de suas atribuições, designa ANDErSoN Do cArmo 
DiNiZ, MASP 1153393-2, titular do cargo de provimento em comissão 
DAi-37 iG1100016, para responder pelo Gabinete do instituto Mineiro 
de Gestão das águas, no período de 30/03/2021 a 26/09/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 4º do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servi-
dor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão à disposição da Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas 
Gerais, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o 
cedente mediante reembolso pelo cessionário, conforme Convênio de 
Cooperação técnica nº 001/2018, para regularizar situação funcional: 
roDriGo SoArES PiSSoLAto ALviM, MASP 1370371-5, GES-
tor GovErNAMENtAL (GGov) .

em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 5003584-
73.2020.8.13.0479, RETIFICA em caráter definitivo, o ato de nomea-
ção judicial publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de setembro 
de 2019, de GLEiSoN BuENo DA SiLvA – CPF: 837 .912 .486-34, no 
que se refere ao concurso público regido pelo Edital SES nº 02/2014, da 
Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus efeitos legais a partir 
de 29 de outubro de 2019, data de sua posse .
oNDE SE LÊ: tÉCNiCo DE GEStÃo DA SAÚDE - Nível i - Grau 
A
LEiA-SE: tÉCNiCo DE GEStÃo DA SAÚDE - Nível ii - Grau A

em cumprimento à decisão proferida no recurso em Mandado de Segu-
rança nº 64978/MG (2020/0289665-9), rEtiFiCA o ato de nomeação 
judicial de voLNir DE oLivEirA SiLvA - CPF: 279 .381 .048-76, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2021, no que 
se refere ao concurso público regido pelo Edital SEE nº 07/2017, da 
Secretaria de Estado de Educação .
onde se lê: caráter efetivo precário
Leia-se: caráter efetivo definitivo

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1 .0000 .17 .015806-7/000, rEtiFiCA o ato de nomeação judicial de 
LourENA oLivEirA CoStA - CPF: 044 .608 .966-48, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 04 de setembro de 2018, no que se refere 
ao concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 01/2011, da 
Secretaria de Estado de Educação .
onde se lê: caráter precário
Leia-se: caráter efetivo definitivo

em cumprimento à sentença proferida no Mandado de Segurança nº 
5034628-20 .2020 .8 .13 .0024, rEtiFiCA em caráter precário, o ato 
de nomeação judicial publicado no Diário Oficial do Estado em 06 de 
setembro de 2019 de ANA CLAuDiA SiLvA, CPF: 075 .521 .046-86, 
no que se refere ao concurso público regido pelo Edital SES nº 02/2014, 
da Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus efeitos legais a par-
tir de 10 de outubro de 2019, data de sua posse .
oNDE SE LÊ: Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível 
i - Grau A
LEiA-SE: Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível iii - 
Grau A .

torNA SEM EFEito o ato de nomeação judicial de FLAviA LANA 
FERREIRA PINA - CPF: 063.224.446-11, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado em 24 de março de 2021, no que se refere ao concurso 
público regido pelo Edital SES nº 02/2014, da Secretaria de Estado de 
Saúde, em cumprimento à decisão proferida no recurso inominado nº 
5001296-13 .2020 .8 .13 .0687, que recebeu o recurso e determinou a sus-
pensão da nomeação precária .

em cumprimento à sentença proferida no Mandado de Segurança de nº 
5068307-11 .2020 .8 .13 .0024, rEtiFiCA em caráter precário, o ato de 
nomeação ordinária publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de 
fevereiro de 2019, de rAFAEL ANDrADE PiNto ALvES – CPF: 
059 .758 .206-85, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SES nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus 
efeitos legais a partir de 25 de fevereiro de 2019, data de sua posse .
oNDE SE LÊ: ESPECiALiStA EM PoLÍtiCAS E GEStÃo DA 
SAÚDE - Nível i - Grau A
LEiA-SE: ESPECiALiStA EM PoLÍtiCAS E GEStÃo DA SAÚDE 
- Nível iii - Grau A

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança 
nº 6110775-46 .2015 .8 .13 .0024, rEtiFiCA em caráter precário, 
o ato de nomeação de MArCELA vitoriANo E SiLvA - CPF: 
041.410.706-37, publicado no Diário Oficial do Estado, em 26 de 
agosto de 2014, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SEMAD/FEAM/iEF/iGAM Nº 01/2013, da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, “com vigência a partir 
de 24 de setembro de 2014, data de sua posse .”
onde sê lê: Gestor Ambiental - Nível i - Grau A 
Leia-se: Gestor Ambiental - Nível v - Grau A

torNA SEM EFEito o ato que tornou sem efeito a nomeação ordi-
nária de CHriStiNA MENDES CoStA BErNArDES - CPF: 
071.276.166-71, publicado no Diário Oficial do Estado em 17 de feve-
reiro de 2018, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SEPLAG/SEDS Nº 07/2013, da SECrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLiCA, em cumprimento ao acórdão 
proferido no recurso inominado nº 1058981-32 .2019 .8 .13 .0024, que 
determinou sua posse .

torNA SEM EFEito o ato que tornou sem efeito a nomeação 
ordinária de LEiLA CriStiNA PErEirA DoS SANtoS, CPF: 
153.134.618-93, publicado no Diário Oficial do Estado em 05 de 
dezembro de 2017, no que se refere ao concurso público regido pelo 
Edital SEPLAG/SEE nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Educa-
ção, em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 5004382-
80 .2017 .8 .13 .0433, que determinou sua posse .

em cumprimento à sentença proferida no Mandado de Segurança Cível 
nº . 5103198-58 .2020 .8 .13 .0024, rEtiFiCA em caráter precário, o ato 
de nomeação judicial publicado no Diário Oficial do Estado em 06 de 
novembro de 2020, de CLAuDiA ELiANE DiAS BAtiStA – CPF: 
042 .197 .926-78, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SES nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus 
efeitos legais a partir de 04 de dezembro de 2020, data de sua posse .

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1 .0000 .17 .024069-1/000, rEtiFiCA o ato de nomeação judicial de 
MárCiA rEGiNA DA SiLvA roDriGuES - CPF: 850 .986 .486-72, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 17 de maio de 2018, no que 
se refere ao concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
01/2011, da Secretaria de Estado de Educação .
onde se lê: caráter precário
Leia-se: caráter efetivo definitivo

em cumprimento ao acórdão proferido no recurso inominado Cível nº 
5001634-60.2020.8.13.0016, RETIFICA em caráter definitivo, o ato de 
nomeação ordinária publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de 
fevereiro de 2019 de ANAMir CABrAL - CPF: 040 .675 .966-93, no 
que se refere ao concurso público regido pelo Edital SES nº 02/2014, da 
Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus efeitos legais a partir 
de 26 de fevereiro de 2019, data de sua posse .
oNDE SE LÊ: técnico de Gestão da Saúde - Nível i - Grau A
LEiA-SE: técnico de Gestão da Saúde- Nível ii - Grau A

em cumprimento ao acórdão proferido na Apelação Cível/remessa 
Necessária nº . 1 .0000 .20 .497919-9/001 (Mandado de Segurança Cível 
nº . 5043254-28 .2020 .8 .13 .0024), rEtiFiCA em caráter precário, o ato 
de nomeação ordinária publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de 
fevereiro de 2019 de CAMiLA CANDiDA ZANoN GoMES - CPF: 
083 .432 .786-40, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SES nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus 
efeitos legais a partir de 26 de fevereiro de 2019, data de sua posse .
oNDE SE LÊ: técnico de Gestão da Saúde - Nível i - Grau A
LEiA-SE: técnico de Gestão da Saúde- Nível ii - Grau A

em cumprimento à decisão proferida no Agravo de instrumento nº 
1 .0000 .20 .576787-4/001, rEtorNA em caráter precário, GABriEL 
DE CAStro DiAS - CPF: 104 .294 .696-59, no cargo da carreira de 
AGENtE DE SEGurANCA PENitENCiArio, Nível i, Grau B, 
vaga SP 8210, no que se refere ao concurso público regido pelo Edital 
SEPLAG/SEDS Nº 08/2013, da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública, com vigência a partir desta publicação .

torNA SEM EFEito o ato de nomeação judicial publicado no Diário 
Oficial do Estado em 27 de junho de 2020, de UCHOA ROBERTO DE 
oLivEirA SiLvA – CPF: 066 .954 .026-98, no que se refere ao con-
curso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014, da Secre-
taria de Estado de Educação, em cumprimento à decisão proferida no 
Agravo de instrumento nº 6900153-12 .2020 .8 .13 .0439, que deferiu o 
efeito suspensivo .

em cumprimento ao Acórdão que deu provimento ao recurso ordi-
nário no rMS nº 56304-MG (2018/0005932-0) Mandado de Segu-
rança nº 0173074-68 .2017 .8 .13 .0000, rEtiFiCA o ato de nomeação 
judicial de MArGArEtE LuiZ DE AGuiAr oLivEirA - CPF: 
031.334.496-56, publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de 
agosto de 2018, no que se refere ao concurso público regido pelo Edital 
SEPLAG/SEE nº 01/2011, da Secretaria de Estado de Educação .
onde se lê: caráter precário
Leia-se: caráter efetivo definitivo

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1 .0000 .19 .172341-0/000, NoMEiA em caráter efetivo precário, em 
virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/
SEE nº 04/2014, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata 
abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
ANoS iNiCiAiS Do ENSiNo FuNDAMENtAL
ArAÇuAi/itiNGA

CPF Nome Classificação vaga

037 .743 .796-45 ELiZANGELA SouZA 
BArBoSA 39º ED 915

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segu-
rança nº 1 .0000 .20 .020918-7/000(cumprimento de Sentença nº 
1.0000.20.020918-7/0001), NOMEIA em caráter efetivo definitivo, em 
virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/
SEE nº 04/2014, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata 
abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
LÍNGuA EStrANGEirA MoDErNA - iNGLÊS
MuriAÉ/MuriAÉ

CPF Nome Classificação vaga

063 .080 .186-00 MAriNA viLELA 
MoNtEiro 33º ED 927

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1.0000.19.033114-0/000, NOMEIA em caráter efetivo definitivo, em 
virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SES nº 
02/2014, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Saúde, a candidata abaixo relacionada .
ESPECiALiStA EM PoLÍtiCAS E GEStÃo DA SAÚDE – NÍvEL 
i - GrAu A
PoLÍtiCAS PÚBLiCAS DE SAÚDE – ENFErMAGEM
Governador valadares

CPF Nome Classificação vaga

418 .624 .906-7 tAiZ rELiQuiAS DoS 
SANtoS 5º SA 814

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1 .0000 .19 .132226-2/000, NoMEiA em caráter efetivo precário, em 
virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/
SEE nº 04/2014, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata 
abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
GEoGrAFiA
GovErNADor vALADrES/CoroACi

CPF Nome Classificação vaga

079 .478 .276-05 LEDiANA APArE-
CiDA DE SouZA 5º ED 895

em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 
9017401.17.2018.8.13.0024, NOMEIA em caráter efetivo defini-
tivo, em virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital 
SEPLAG/SEE nº 01/2011, da Secretaria de Estado de Educação, a can-
didata abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
MAtEMátiCA
MEtroPoLitANA A/BELo HoriZoNtE

CPF Nome Classificação vaga

065 .367 .166-04 rAQuEL GrACiELLE 
DA roCHA 122º ED 890

torNA SEM EFEito o ato de nomeação da candidata abaixo 
relacionada, no que se refere aoconcurso público regido peloEdital 
SEPLAG/SEE Nº 01/2011, da Secretaria de Estado de Educação, por 
ter sido considerada inapta no exame pré-admissional .
Professor de Educação Básica - Nível i - Grau A
Matemática
Metropolitana A/Belo Horizonte

CPF Nome
065 .367 .166-04 raquel Gracielle da rocha

em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 
5001035 .33 .2020 .8 .13 .0110, NoMEiA em caráter efetivo precário, 
em virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEE 
nº 07/2017, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata abaixo 
relacionada .
ESPECiALiStA EM EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
oriENtAÇÃo EDuCACioNAL/SuPErviSÃo PEDAGÓGiCA
PoÇoS DE CALDAS/BotELHoS

CPF Nome Classificação vaga

057 .922 .876-27 SoLANNA DE CAStro 
MAurE Do LAGo 8º ED 100

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segu-
rança nº 1 .0000 .19 .166238-6/000(Cumprimento de Sentença nº 
1 .0000 .19 .166238-6/002), nomeia em caráter efetivo precário, em vir-
tude de aprovação no concurso público regido pelo Edital uNiMoN-
tES nº 17/2014, para o provimento do cargo efetivo da universidade 
Estadual de Montes Claros, a candidata abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo SuPErior – NÍvEL iv – GrAu A
Enfermagem: Saúde da Família - 17 .1 .1 (40 horas)
Montes Claros

CPF Nome Classificação vaga

014 .097 .146-75 rAQuEL GuSMAo 
SoArES MArtiNS 19º MC 1281

em cumprimento à decisão proferida no Processo nº 5000420-
23 .2017 .8 .13 .0183, NoMEiA em caráter efetivo precário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE 
nº 01/2011, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata abaixo 
relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
ANoS iNiCiAiS Do ENSiNo FuNDAMENtAL
CoNSELHEiro LAFAiEtE/CoNSELHEiro LAFAiEtE

CPF Nome Classificação vaga

087 .069 .346-84 MiriAM DE FAtiMA 
DE ALMEDA 98º ED 906

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 
1.0000.19.149248-7/000, NOMEIA em caráter efetivo definitivo, em 
virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/
SEE nº 04/2014, da Secretaria de Estado de Educação, a candidata 
abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
ANoS iNiCiAiS Do ENSiNo FuNDAMENtAL
MANHuAÇu/CAPutirA

CPF Nome Classificação vaga

012 .527 .166-21 MAriA DAS GrAÇAS 
CuPErtiNo ALvES 12º ED 271

em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 5000848-
34 .2019 .8 .13 .0086, NoMEiA em caráter efetivo precário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE 
nº 04/2014, da Secretaria de Estado de Educação, o candidato abaixo 
relacionado .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSiCA – NÍvEL i – GrAu A
EDuCAÇÃo FÍSiCA
MoNtES CLAroS/LuiSLÂNDiA

CPF Nome Classificação vaga
085 .524 .266-33 JADEr MENDES roCHA 9º ED 898

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 8/2/2021, a pror-
rogação da disposição de cLAuDio LEANDro PErEirA, MASP 
383761-4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Muriaé/unidade SuS de Muriaé, pelo período de 1/1/2021 a  
31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 2/3/2021, a 
prorrogação da disposição de mAuro mArQuES KoBEL, MASP 
384684-7, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à(ao) Prefeitura 
Municipal de ijaci/unidade SuS de ijaci, pelo período de 1/1/2021 a  
31/12/2022, para regularizar situação funcional .

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à disposi-
ção da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, em prorroga-
ção, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, para 
regularizar situação funcional: 
RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA; MASP 349411-9; ESPE-
CiALiStA EM PoLÍtiCAS E GEStÃo DA SAÚDE iii/B . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 4º do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a ser-
vidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à 
disposição da Prefeitura Municipal de timóteo/Secretaria Municipal 
de Saúde, de 01/03/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cedente, con-
forme Convênio de Cooperação técnica nº 001/2021, para regularizar 
situação funcional: 
RENATA LIMA BERNARDES; MASP1281899-3; ESPECIALISTA 
EM PoLitiCAS E GEStÃo DA SAÚDE i/B . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde à disposi-
ção da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: 
EDER ANTONIO MADEIRA SANTOS;MASP 919684-1; TECNICO 
DE GEStAo DA SAuDE i/C . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à dispo-
sição do instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o 
cessionário, para regularizar situação funcional: 
ADRIANA GOMES CARNEIRO; MASP 350635-9; MEDICO DA 
ArEA DE GEStAo E AtENCAo A SAuDE i/C . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 8/3/2021, a 
disposição de romELiA DA coNSoLAcAo SANtoS, MASP 
866541-6, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do itambé, pelo período de 26/1/2021 a  
31/12/2021, para regularizar situação funcional .
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exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Metropolitana B
Belo Horizonte
477 - EE Marieta Brochado
- MASP 322343-5, oZALÉA PErEirA DE cAmPoS, PEBiiiP - 
admissão 2, Div, a contar de 05/04/2021 .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Guanhães
São Sebastião do Maranhão
45616 - EE Santo Antônio dos Araújos
- MASP 566288-7, SiLvÂNiA Socorro FiGuEirEDo, EEB-
DiA - admissão 2, Dv, a contar de 12/03/2021 .

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servi-
dor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à 
disposição da Prefeitura Municipal de Machado, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
DAvi FErNANDES, MASP 1322883-8, PEB - ADM 3, SrE 
vArGiNHA . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
EriCA NuNES Couto, MASP 1433437-9, EEB - ADM 1, SrE 
MEtroPoLitANA B . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Paraopeba, até 31/12/2021, com ônus 
para o cessionário: 
MAriA tErESA DiAS DA CuNHA, MASP 1105545-6, EEB - ADM 
2, SrE SEtE LAGoAS . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servi-
dor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à 
disposição da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
WAGNEr vArGAS, MASP 390736-7, PEB - ADM 2 . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à dis-
posição da Prefeitura Municipal de Frutal, até 31/12/2021, com ônus 
para o cessionário: 
GiSLENE MAriA DoS SANtoS, MASP 1274659-0, EEB - ADM 
2, SrE uBErABA . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à dis-
posição da Prefeitura Municipal de Jeceaba, até 31/12/2021, com ônus 
para o cessionário: 
FAtiMA GoMES PiNHo, MASP 369433-8, AtB - ADM 2, SrE 
CoNSELHEiro LAFAiEtE . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servi-
dora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação 
à disposição da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté, até 
31/12/2021, com ônus para o cessionário: 
JoNiANE MAriA DE oLivEirA, MASP 1322150-2, PEB - ADM 2, 
SrE PAtoS DE MiNAS . 
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