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ABONO PERMANÊNCIA 

 

Concessão ao servidor ANÍSIO FRANCO CÂMARA, a partir de 30 de julho de 2014, com 

fundamento no § 5º, art. 2º da EC nº 41 de 19 de dezembro de 2003, conforme Decisão SAD nº 

8/2018. 

 

Concessão à servidora LUCIANA MARIA SOARES DE MOURA, a partir de 24de janeiro de 

2018, com fundamento no § 19, art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 41/2003, 

conforme Decisão SAD nº 1/2018. 

 

Concessão ao servidor LUIZ FERNANDO MARTINS FERREIRA, a partir de 24 de outubro de 

2017, com fundamento no art. 3º da EC nº 47 de 05 de julho de 2005, de acordo com a NI/nº 

412/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 20 de setembro de 2013, conforme Decisão SAD nº 

6/2018. 

 

Concessão ao servidor RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA, a partir de 25 de fevereiro de 2018, 

com fundamento no § 19, art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 41/2003, conforme 

Decisão SAD nº 7/2018. 

 

AFASTAMENTO DO PAÍS 

 

O Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, tendo em vista o Decreto nº 1.387, de 07 de 

fevereiro de 1995, com nova redação dada pelo Decreto nº 3.025, de 12 de abril de 1999, e no 

uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 9º da Portaria nº 530, de 11 de novembro de 

2009, autorizou o afastamento do País de: 

 

 Despacho de 02 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 05 

subsequente, seção 2, p. 31:  

 

- SERGIO RICARDO SILVA SCHREINER, Inspetor da Superintendência de Relações com o 

Mercado e Intermediários, no período 26 de fevereiro a 02 de março de 2018, inclusive trânsito, 

com ônus, a fim de participar da Reunião do Comitê 7 da IOSCO, que se realizará em Madri, 

Espanha. (Processo SEI 19957.000617/2018-91). 

 

 Despacho de 05 de março de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 06 

subsequente, seção 2, p. 37:  

 

- BRUNO BARBOSA DE LUNA, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de 

Riscos, no período de 25 a 28 de março de 2018, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar 

da Reunião do Comitê de Riscos Emergentes da IOSCO, que se realizará em Buenos Aires, 

Argentina. (Processo SEI 19957.001571/2018-28). 
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

Período de:01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018 

 

 

SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  

DE DIÁRIAS 

   

Adriana Cristina Dullius Britto 000068/18 1,5 

Adriano Augusto Gomes Filho 000080/18 0,5 

Adriano Augusto Gomes Filho 000081/18 0,5 

Augusto Rodrigues Coutinho de Melo Filho 000060/18 1,5 

Augusto Wanderley Villaschi 000092/18 2,5 

Breno Santos Rocha 000009/18 1,5 

Bruno Barbosa de Luna 000008/18 3,5 

Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues 000062/18 1,5 

Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues 000095/18 1,5 

Carlos Eduardo Pereira Da Silva 000013/18 0,5 

Carlos Guilherme de Paula Aguiar 000003/18 0,5 

Carlos Henrique Queiroga e Fontes 000076/18 1,5 

Catarina Campos da Silva Pereira 000027/18 0,5 

Catarina Campos da Silva Pereira 000041/18 0,5 

Celso Luiz Rocha Serra Filho 000011/18 0,5 

Celso Luiz Rocha Serra Filho 000018/18 0,5 

Celso Luiz Rocha Serra Filho 000050/18 8,0 

Celso Luiz Rocha Serra Filho 000091/18 0,5 

Claudio do Rego Barros Benevides 000065/18 1,5 

Daniel Walter Maeda Bernardo 000052/18 1,5 

Daniel Walter Maeda Bernardo 000053/18 1,5 

Daniel Walter Maeda Bernardo 000069/18 1,5 

David Esteban Kommers Barrientos 000028/18 1,5 

David Menegon 000004/18 0,5 

David Menegon 000025/18 5,0 

David Menegon 000085/18 0,5 

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes 000020/18 7,0 

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes 000024/18 5,0 

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes 000056/18 5,0 

Érico Lopes dos Santos 000083/18 1,5 

Fabio Pinto Coelho 000101/18 0,5 

Felipe da Costa Félix 000063/18 0,5 

Fernando de Ângelo Carneiro Constantino 000016/18 7,0 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  

DE DIÁRIAS 

   

Fernando Loureiro Ulrich 000087/18 0,5 

Fernando Soares Vieira 000001/18 0,5 

Francisco José Bastos Santos 000042/18 2,5 

Francisco José Bastos Santos 000043/18 2,5 

Francisco José Bastos Santos 000059/18 2,5 

Francisco José Bastos Santos 000094/18 2,5 

Guilherme Azevedo da Silva 000075/18 1,5 

Gustavo Machado Gonzalez 000021/18 2,5 

Gustavo Machado Gonzalez 000035/18 2,5 

Gustavo Machado Gonzalez 000036/18 1,5 

Heitor José de Souza 000033/18 1,5 

Henrique Balduino Machado Moreira 000046/18 0,5 

Jorge Vieira da Costa Junior 000015/18 0,5 

José Alexandre Cavalcanti Vasco 000029/18 4,0 

José Alexandre Cavalcanti Vasco 000058/18 4,0 

José Alexandre Cavalcanti Vasco 000067/18 0,5 

Leonardo José Mattos Sultani 000034/18 0,5 

Luciana Silva Alves 000103/18 1,5 

Luciano Porto Barreto 000113/18 1,5 

Luiz Américo de Mendonça Ramos 000066/18 0,5 

Madson de Gusmão Vasconcelos 000084/18 0,5 

Marcel Tavares Quinteiro Milcent Assis 000002/18 0,5 

Marcelo Gomes Garcia Lopes 000093/18 2,5 

Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva 000074/18 1,5 

Marcelo Santos Barbosa 000012/18 1,5 

Marcelo Santos Barbosa 000026/18 0,5 

Marcelo Santos Barbosa 000040/18 1,5 

Marcelo Santos Barbosa 000039/18 4,0 

Marcus Vinicius de Carvalho 000045/18 8,0 

Margareth Noda 000006/18 5,0 

Maurício Novaes De Faria 000057/18 1,5 

Murillo Cesar de Mello Brandão Filho 000032/18 3,0 

Pablo Waldemar Renteria 000010/18 0,5 

Pablo Waldemar Renteria 000031/18 0,5 

Pablo Waldemar Renteria 000082/18 1,5 

Paula Ester Farias de Leitão 000022/18 0,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  

DE DIÁRIAS 

   

Paulo Ferreira Dias da Silva 000078/18 0,5 

Paulo Ferreira Dias da Silva 000079/18 0,5 

Paulo Roberto Gonçalves Ferreira 000014/18 0,5 

Sergio Ricardo Silva Schreiner 000037/18 4,0 

Sergio Ricardo Silva Schreiner 000038/18 4,0 

Thiago Camargo Lopes 000030/18 0,5 

Thiago Macedo Pereira De Matos 000017/18 7,0 

Thiago Paiva Chaves 000005/18 1,5 

Thiago Paiva Chaves 000047/18 0,5 

Uwe Kehl 000023/18 7,0 

   

   EXONERAÇÃO 

 

ERIKA MITIE NOMI, exonerada, a partir do dia 31 de janeiro de 2018, do cargo em comissão de 

Chefe, DAS 101.1, da Presidência (PTE), na sede desta Autarquia, conforme 

Portaria/CVM/PTE/Nº 006, de 02 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 

07 subsequente, seção 2, p. 35. 

 

 

FÉRIAS 

 

 NOME                           PERÍODO DE FRUIÇÃO        

Frederico Shu  15/fev/18 a 02/mar/18 

   

Antonio Lopes Emygdio               

Leandro Neves Lobo          

Eduardo Silva de Medeiros 

Rodrigo Ramos Pereira     

Sandro Wurlitzer                      

Orlando Antonio Medrado Santos 

Luciana de Barros M Gomes Abuche 

Aline dos Santos Pereira  

Gabriela Menezes Zacareli     

Elzi Helene Monjardim Amigo          

Uwe Kehl                             

Paula Marina Sarno                   

 19/Mar/18 a 27/Mar/18 

19/Mar/18 a 23/Mar/18 

19/Mar/18 a 23/Mar/18 

19/Mar/18 a 06/Abr/18 

19/Mar/18 a 23/Mar/18 

19/Mar/18 a 27/Mar/18 

19/Mar/18 a 29/Mar/18 

19/Mar/18 a 29/Mar/18 

19/Mar/18 a 28/Mar/18 

19/Mar/18 a 06/Abr/18 

19/Mar/18 a 28/Mar/18 

19/Mar/18 a 23/Mar/18 
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Marcio Gonçalves Martins  

 

19/Mar/18 a 19/Mar/18 

 

Andrea Lucas Aires                   

 

 20/Mar/18 a 29/Mar/18 

 

Maxwell Martins Acioli Lins 

 

 21/Mar/18 a 19/Abr/18 

 

Vilmar Schneider                    

Mauro Vasconcelos de Moura  

Raimundo Nonato Nunes de Souza   

Marcos Aurélio Florêncio da Silva 

Roselene Candida Alves 

Carlos Henrique Butler Braga  

Amanda da Silva Esposito      

Augusto Carlos Cunha Correa Pina Filho 

Carolina Fernandes Pimentel Naegele  

 

 26/Mar/18 a 29/Mar/18 

26/Mar/18 a 30/Mar/18 

26/Mar/18 a 29/Mar/18 

26/Mar/18 a 30/Mar/18 

26/Mar/18 a 06/Abr/18 

26/Mar/18 a 27/Mar/18 

26/Mar/18 a 06/Abr/18 

26/Mar/18 a 29/Mar/18 

26/Mar/18 a29/Mar/18 

 

Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 

 

 30/Mar/18 a 30/Mar/18 

 

 

  

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 

NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 

PORTARIA SGE 

    

Cintia de Miranda Moura GAF 21.06 a 20.07.2018 Nº 041, de 07.03.2018 

    

Hertz Viana Leal GEA-1 16.07 a 30.08.2018 Nº 043, de 08.03.2018 

    

Marcos Aurélio Florêncio da Silva GIE 02.07 a 29.09.2018 Nº 039, de 05.03.2018 

    

Moises Washington de Oliveira GEA-2 24.07 a 06.09.2018 Nº 044, de 09.03.2018 

    

Nathalie de Andrade Araujo Matoso 

Vidual 

GEA-5 02.08 a 20.09.2018 Nº 040, de 05.03.2018 

    

Paulo Ferreira Dias da Silva GFE-4 01.09 a 30.09.2018 Nº 042, de 07.03.2018 

    

Riva Karen Heskiel Feldon SPS 19.03 a 17.05.2018 Nº 045, de 09.03.2018 
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REMOÇÃO 

 

DANIEL PERES PENTEADO, Agente Executivo, removido da Gerência de Registros 2 (GER-2) 

para a Secretaria Executiva (EXE), a partir de 05 de março de 2018, conforme Memorando nº 

008/2018-CVM/SRE/GER-2, de 05 de março de 2018. 

 

MARCOS DE PINHO COTRIM, Analista, removido da Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI) para a Gerência de Sistemas (GSI), a partir de 1º de março de 2018, conforme 

Memorando nº 001/2018-CVM/STI, de 1º de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 

Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 22, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

Estabelece os critérios e procedimentos para 

remoção dos servidores da Comissão de Valores 

Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11 de julho de 1977, e considerando o disposto no artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Estabelecer os critérios e procedimentos para remoção de ofício ou a pedido do servidor 

efetivo com o objetivo de: 

I – promover oportunidades de desenvolvimento profissional; e 

II – adequar as demandas do quadro efetivo às necessidades dos componentes organizacionais. 

Art. 2º A remoção buscará compatibilizar o perfil do servidor, suas competências, expectativas 

de carreira, experiência profissional e formação acadêmica ao perfil exigido para a vaga. 

 

CAPÍTULO I 

DA REMOÇÃO 

Art. 3º A remoção é o deslocamento do servidor do quadro efetivo, a pedido ou de ofício, no 

âmbito da Autarquia, com ou sem mudança de localidade. 

Art. 4º A remoção dar-se-á nas seguintes modalidades: 

I – de ofício, no interesse da Administração; 

II – a pedido, a critério da Administração; e 

III – a pedido, para outras unidades da CVM, independentemente do interesse da 

Administração: 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi 

deslocado no interesse da Administração; ou 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 

expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial. 

Parágrafo Único. Caso não haja unidade da CVM no local em que o cônjuge ou companheiro(a) 

foi deslocado, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração 
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Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível 

com o cargo. 

Art. 5º O servidor cedido, requisitado, afastado ou licenciado por mais de 24 (vinte e quatro) 

meses, nos termos da legislação, que retornar à CVM, poderá ser lotado em quaisquer de seus 

componentes organizacionais, observado o interesse da Administração. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos servidores afastados para participar 

do Programa de Educação Regular (PER). 

Art. 6º Não será removido com mudança de sede o servidor em estágio probatório, exceto nas 

modalidades previstas nos incisos I e III do art. 4º desta Portaria. 

 

CAPÍTULO II 

DA REMOÇÃO DE OFÍCIO 

Art. 7º A remoção de ofício ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I – necessidade de pessoal em um determinado componente organizacional ou localidade em 

função de demanda de serviço e/ou diminuição da força de trabalho por exoneração, demissão, 

aposentadoria, falecimento, readaptação ou vacância por posse em outro cargo inacumulável; 

II – criação, extinção ou reestruturação de componentes organizacionais; ou 

III – demais situações em que a Administração considerar necessárias. 

Art. 8º Nas hipóteses de remoção de ofício com mudança de domicílio em caráter permanente é 

devida ao servidor ajuda de custo, conforme disposto no art. 53 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 e no Decreto nº 4.004, de 8 de novembro de 2001. 

Art. 9º Na remoção de ofício é garantido ao servidor que discordar do ato de remoção 

apresentar pedido de reconsideração, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação da remoção, 

devidamente circunstanciado à autoridade que proferiu o ato de remoção, conforme o disposto 

nos artigos 104 e seguintes da Lei nº 8.112/90. 

  

CAPÍTULO III 

DA REMOÇÃO A PEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO 

Art. 10. O processo de remoção a pedido para acompanhar cônjuge ou companheiro, que 

também seja servidor público, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I – requerimento do servidor; 

II – certidão de casamento, de união estável ou documentação mínima comprobatória do 

vínculo e da dependência econômica, conforme estabelece o § 3º do art. 22 do Decreto nº 3.048, 

de 06 de maio de 1999; 
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III – documento de identificação do cônjuge ou companheiro; e 

IV – declaração ou outro ato comprobatório do órgão de origem do cônjuge ou companheiro, 

que está sendo removido, evidenciando que a remoção é de ofício e indicando a localidade. 

Art. 11. O processo de remoção a pedido por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou 

companheiro, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 

deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I –  requerimento do servidor; 

II – laudo médico do servidor, cônjuge ou companheiro, ou dependente que viva às suas 

expensas e conste do seu assentamento funcional; e 

III – documentação mínima comprobatória do vínculo e da dependência econômica, conforme 

estabelece o § 3º do art. 22 do Decreto nº 3.048/99, e cadastro do dependente no assentamento 

funcional do servidor. 

§ 1º A remoção a pedido é condicionada à comprovação por junta médica oficial. 

§ 2º Caberá à Gerência de Recursos Humanos - GAH o encaminhamento do processo à junta 

médica oficial, devidamente instruído com os documentos elencados. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REMOÇÃO A PEDIDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 12. O servidor interessado em remoção deverá se registrar no Cadastro de Mobilidade. 

Art. 13. O Cadastro de Mobilidade constitui banco de dados com informações profissionais dos 

servidores interessados em remoção, conforme Anexo I desta Portaria, o qual ficará disponível 

para consultas na intranet. 

§ 1º O servidor poderá solicitar sua inclusão ou exclusão do Cadastro a qualquer tempo. 

§ 2º O cadastro do servidor ficará disponível para consulta por 12 (doze) meses a partir da 

inclusão no banco de dados, podendo o servidor, após este prazo, solicitar nova inclusão. 

Art. 14. Identificada a possibilidade de remoção, e considerando os dados existentes no 

Cadastro de Mobilidade, esta poderá ser proposta pelos titulares dos componentes 

organizacionais envolvidos, ou pela própria GAH. 

Parágrafo único. Os pedidos de remoção serão decididos pela Superintendência Administrativo-

Financeira - SAD, após demonstrado o interesse da Administração, por meio da manifestação 

das chefias imediata e mediata, além dos próprios servidores envolvidos. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO SELETIVO INTERNO 
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Art. 15. Constitui processo seletivo interno a divulgação interna de vagas referentes a cargos 

efetivos existentes nos componentes organizacionais. 

Parágrafo único.  A participação em processo seletivo interno é garantida a todos os servidores 

que atenderem aos critérios estabelecidos na divulgação da vaga. 

Art. 16. A abertura de processo seletivo interno poderá ser realizada somente quando não 

houver servidores no Cadastro de Mobilidade compatíveis com as necessidades da vaga, na 

forma do art. 13 desta Portaria. 

Art. 17. O pedido de abertura de processo seletivo interno, com a respectiva proposta de 

divulgação interna de vagas, deverá ser enviado à GAH e conter: 

I – justificativa para a divulgação da vaga; 

II – descrição das atribuições e exigências da função; 

III – competências requeridas; 

IV – descrição dos critérios e procedimentos do processo de seleção. 

Art. 18. Após instrução, o pedido será submetido à SAD, para análise e decisão. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CONCURSO DE REMOÇÃO 

Art. 19. O concurso de remoção é o processo de oferecimento de vagas nos componentes 

organizacionais, em decorrência da realização de concurso público. 

§ 1º O início do concurso de remoção antecederá a publicação do edital de concurso público. 

§ 2º As vagas oferecidas em concurso de remoção são independentes daquelas disponibilizadas 

em concurso público. 

§ 3º O concurso não poderá resultar em remoções que venham a exceder 30% dos servidores 

lotados em cada componente organizacional, arredondando as frações para o primeiro número 

inteiro superior, ressalvadas as áreas com lotação igual ou inferior a três servidores, nas quais o 

limite será de um servidor. 

Art. 20. O concurso de remoção ocorrerá mediante a publicação de edital pela SAD, 

previamente aprovado pelo Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas - CEGEP, devendo 

necessariamente constar: 

I – a indicação das áreas em que ocorrerão, prioritariamente, a movimentação de servidores, por 

conta da criticidade de suas atividades decorrentes da carência de pessoal, conteúdo do trabalho 

e/ou de diretrizes estratégicas. 

II – a indicação do quantitativo de servidores, por componente organizacional, passíveis de 

participar do concurso de remoção, ressalvado o limite estabelecido no § 3º do art. 19. 

III – critérios de classificação, que considerarão: 
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a) servidor com perfil técnico que se compatibilize comas qualificações requeridas no 

componente organizacional; e 

b) servidor que esteja há mais tempo lotado num mesmo componente organizacional, sem 

qualquer remoção nos últimos 3 (três) anos, não sendo computadas as remoções decorridas de 

ofício ou em virtude de reestruturação organizacional, devendo ser considerado nestes casos 

também o tempo de permanência na área de lotação anterior; 

IV – outros critérios de classificação, além dos descritos no inciso anterior, bem como a forma 

de pontuação de cada critério. 

V – período de inscrição; 

VI – cronograma de execução do concurso de remoção; e 

VII – demais disposições necessárias à realização do concurso de remoção. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 21. Compete à GAH: 

I – analisar os pedidos de remoção e propostas de permuta, considerando as manifestações dos 

servidores envolvidos, da chefia imediata e do respectivo Superintendente ou titular máximo de 

componente organizacional; 

II – elaborar e manter atualizado o Cadastro de Mobilidade; 

III – elaborar o edital de concurso de remoção; e 

IV – conduzir o processo de concurso de remoção, incluindo as análises necessárias aos atos 

decisórios. 

Art. 22. Compete aos Titulares dos Componentes Organizacionais: 

I – apreciar os pedidos de remoção de que tratam os incisos II e III do art. 4º desta portaria; 

II – identificar vaga existente no componente ou sua necessidade, com a respectiva justificativa; 

e 

III – descrever as competências do servidor requeridas para a vaga. 

Parágrafo único. Os titulares de Gerência ou Coordenação deverão submeter os pedidos de 

remoção ou abertura de processo seletivo interno à respectiva Superintendência ou componente 

equivalente. 

Art. 23. Compete aos Superintendentes ou titulares máximos de componentes organizacionais: 

I - apreciar os pedidos de remoção ou abertura de processo seletivo interno encaminhados pelos 

titulares de seus componentes internos; e 

II - submeter os pedidos de remoção ou abertura de processo seletivo interno à análise da GAH. 
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Art. 24. Compete à SAD: 

I – apreciar as análises elaboradas pela GAH e decidir os pedidos de remoção entre 

Superintendências ou componentes organizacionais destas; 

II – analisar o edital de concurso de remoção e submetê-lo à aprovação do CEGEP; 

III – apreciar e decidir os pedidos de reconsideração referentes aos processos de remoção e ao 

concurso de remoção; e 

IV - publicar todos os atos relacionados às remoções de servidores. 

Art. 25. Compete ao Presidente: 

I - emitir as portarias de remoção entre as regionais, em diferentes cidades; e 

II – apreciar e decidir os recursos referentes aos processos de remoção e ao concurso de 

remoção. 

Art. 26. Compete ao CEGEP: 

I – decidir sobre os critérios quantitativos e qualitativos de alocação dos servidores nos 

componentes organizacionais, com base em análise prévia realizada pela GAH; 

II– aprovar o edital de concurso de remoção; 

III – aprovar e homologar o edital de classificação do concurso de remoção; e 

IV – solucionar os casos omissos desta Portaria. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. A remoção de servidores por permuta ou decorrente de concurso fica condicionada ao 

treinamento de outro servidor em prazos a serem acordados entre os respectivos titulares de 

componentes organizacionais e homologados pela SAD, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1º O servidor removido terá garantida as férias e licenças já aprovadas. 

§ 2º Os prazos acordados deverão ser informados à GAH para fins de controle. 

Art. 28. Os servidores removidos, por permuta, processo seletivo interno ou decorrente de 

concurso de remoção ficarão na área de destino por, no mínimo, 12 (doze) meses, não podendo 

se candidatar a outro concurso, processo seletivo interno ou se habilitar ao cadastro de 

mobilidade, salvo por concorrência para função de confiança ou manifestação expressa da 

respectiva Superintendência ou componente equivalente, bem como da SAD. 

Art. 29. O prazo para desenvolvimento do Cadastro de Mobilidade é de 6 (seis) meses a partir 

da publicação desta Portaria. 
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Art. 30. As remoções decorrentes de concurso deverão ser efetuadas mediante reposição do 

quadro de vagas do componente, exceto em situações autorizadas pela SAD. 

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

 

ANEXO I 

O Cadastro de Mobilidade contemplará: 

I – dados funcionais do servidor; 

II – histórico funcional (componentes em que atuou e os períodos, substituições, participação 

em comissões); 

III – atividades desenvolvidas na unidade de origem; 

IV – formação acadêmica; 

V – competências do servidor; 

VI – justificativa do interesse na remoção; e 

VII – indicação dos componentes de interesse, e localidade se for o caso, com justificativa. 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 23, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

Institui o processo seletivo interno para nomeação 

de gestores da Comissão de Valores Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 

atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de 

julho de 1977; e 

Considerando a necessidade de atendimento à recomendação contida no item 9.1.3 do Acórdão 

1.234/2015-TCU-Plenário para que a CVM estabeleça, preferencialmente, processo de seleção 

para funções e cargos de natureza gerencial, assegurando a avaliação dos perfis de competência 

dos candidatos, a transparência e a concorrência; e 

Considerando as análises e proposições realizadas no âmbito de Grupo de Trabalho constituído 

por servidores representantes dos macroprocessos da CVM, as quais foram submetidas à 

avaliação dos Superintendentes e à aprovação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da 

CVM, instituído pela Portaria/CVM/PTE/Nº 100, de 21 de julho de 2017, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, processo seletivo 

interno para nomeação de titular de componente organizacional, no que se refere a cargo do 

Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS 3 ou inferior ou Função Comissionada do 

Poder Executivo - FCPE 3 ou inferior. 

§ 1º Entende-se por processo seletivo a sequência estruturada de ações e de procedimentos, com 

vistas a selecionar servidor para ocupar cargos gerenciais, nos termos desta portaria. 

§ 2º O processo seletivo não se constitui em concurso público nem a esse se equipara para 

quaisquer fins ou efeitos. 

§ 3º A seleção final resultante do processo a que se refere esta portaria não poderá ser objeto de 

restrição baseada em eventual prejuízo à unidade de origem do servidor selecionado. 

§ 4º É vedada a imposição de restrição prévia quanto à participação em processo seletivo de 

servidores de áreas específicas da CVM. 

§ 5º O titular da unidade à qual pertence o cargo a ser ocupado poderá, excepcionalmente, 

propor à Superintendência Administrativo-Financeira – SAD, justificadamente, a escolha do 

novo gestor por livre nomeação, sem a realização de processo seletivo. 

§ 6º A justificativa de que trata o § 5º deste artigo deverá ser formalizada em processo 

eletrônico específico e contemplará, no mínimo, a fundamentação da necessidade de adoção do 

procedimento de exceção e os critérios utilizados para escolha do gestor, com expressa menção 

ao cumprimento dos atributos do cargo. 
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Art. 2º O processo seletivo será composto por 4 (quatro) etapas: 

I – divulgação; 

II – inscrição; 

III – habilitação; e 

IV – entrevista e seleção final. 

§ 1º A etapa de divulgação será realizada de forma ampla para todos os servidores da CVM, por 

meio dos materiais informativos e canais institucionais recomendados e produzidos pela 

Assessoria de Comunicação Social – ASC, conforme aprovado pela SAD. 

§ 2º As demais etapas de que trata esta portaria tramitarão por meio de processo eletrônico. 

 

CAPÍTULO II 

DA DIVULGAÇÃO 

Art. 3º Havendo necessidade de preenchimento de cargo gerencial previsto no art. 1º, será 

aberto processo seletivo pela SAD, observados os critérios desta portaria. 

Parágrafo único. A divulgação do processo seletivo deverá conter: 

I – a descrição do cargo ou função a ser preenchida, contendo as atribuições do seu ocupante e o 

perfil desejado para sua ocupação; 

II – período e forma de inscrição; 

III – período de avaliação e seleção; 

IV – membros da banca de entrevista; 

V – requisitos gerais ou requisitos gerais e específicos a serem considerados, em função do 

cargo a ser preenchido; e 

VI – informações sobre documentos que serão solicitados para inscrição no processo, como 

currículo e certificações, dentre outros documentos. 

 

CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 4º São requisitos gerais para se inscrever no processo seletivo: 

I – ser ocupante de cargo efetivo de Analista, Inspetor ou Agente Executivo; 

II – possuir dois anos de efetivo exercício na CVM; e 

III – não ter, nos últimos cinco anos, registro de penalidade administrativa ou censura ética. 
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Parágrafo único. Para cada processo seletivo poderão ser estabelecidos requisitos específicos, 

em função da natureza do cargo a ser ocupado. 

Art. 5º Caso não haja candidatos inscritos dentro do prazo de inscrição estabelecido, será 

adotada a regra disposta no § 5º do artigo 1º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 6º A etapa de habilitação, de caráter eliminatório, consistirá na verificação, pela Gerência 

de Recursos Humanos – GAH, do atendimento dos requisitos gerais para participar do processo 

seletivo para o cargo a ser ocupado. 

§ 1º As habilitações e eventuais inabilitações deverão ser fundamentadas pela GAH nos autos 

do processo eletrônico, indicando os requisitos não satisfeitos pelos candidatos inabilitados. 

§ 2º Os documentos comprobatórios relacionados à eventual inabilitação de candidato deverão 

ser juntados pela GAH aos autos do processo eletrônico. 

Art. 7º Poderá ser solicitado à GAH o levantamento de informações adicionais relacionadas aos 

candidatos, como, por exemplo, escolaridade, capacitação, certificação, tempo de exercício 

como titular e substituto em cargos gerenciais, experiência nas atividades da área, dentre outros. 

 

CAPÍTULO V 

DA ENTREVISTA E DA SELEÇÃO FINAL 

Art. 8º Os candidatos habilitados serão submetidos a uma entrevista realizada por uma banca 

composta: 

I - pelo titular da unidade à qual pertence o cargo objeto do processo seletivo; 

II - por outro servidor, previamente designado pelo titular da unidade à qual pertence o cargo 

objeto do processo seletivo; e 

III - pelo Gerente de Recursos Humanos. 

§ 1º As entrevistas poderão ser realizadas de forma presencial ou por videoconferência. 

§ 2º Poderá ser aplicada prova ou outro instrumento de aferição de conhecimento, a critério do 

titular da unidade a que se refere o inciso I. 

Art. 9º A seleção final será realizada pelo titular da unidade à qual pertence o cargo objeto do 

processo seletivo, devendo ser formalizada em documento próprio contendo os fundamentos da 

sua decisão, a partir das informações coletadas ao longo do processo seletivo. 

Art. 10. O processo contendo a seleção final será encaminhado ao Superintendente Geral, para 

homologação, e posteriormente ao Presidente, para aprovação. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. O resultado do processo seletivo será divulgado a todos os servidores da CVM e 

publicado no Boletim de Pessoal. 

Art. 12. Os casos omissos serão avaliados e deliberados pelo Comitê Estratégico de Gestão de 

Pessoas - CEGEP. 

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 28, DE 08 DE MARÇO DE 2018 

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 17 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho de 1977, e 

considerando o disposto na PORTARIA/CVM/PTE/Nº 205, de 22 de dezembro de 2015, 

resolve: 

I – Divulgar o resultado consolidado da Avaliação Institucional relativo ao período de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2017, considerando as metas contidas na Portaria CVM PTE nº 7, 

de 31 de janeiro de 2017, com um alcance de 82,1% do resultado proposto. 

II – Divulgar o detalhamento do resultado por grupo de macroprocessos, nos termos da tabela 

em Anexo. 

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

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

 

ANEXO 

Grupo de 

Macroprocessos 
Alcance Peso 

Resultado 

Institucional 

CVM 

Finalísticos 80,4% 60% 

82,1% Gestão 87,5% 20% 

Logística 82,0% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 19. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 879, de 16 de março de 2018 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 30, DE 12 DE MARÇO DE 2018 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11/07/1977, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 24/12/2008, no 

Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, de 01/10/2007, 

no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-Conjunto/PFE-CVM/GJU-

1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, de 05/11/2010, e no 

MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

Aprovar as progressões por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 

expediente de 1º de março de 2018. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL 

Elton Tizziani Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Rafael Alvarez Basso Analista B I B II 

 

 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 20. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 879, de 16 de março de 2018 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 31, DE 12 DE MARÇO DE 2018 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11/07/1977, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 24/12/2008, no 

Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, de 01/10/2007, 

no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-Conjunto/PFE-CVM/GJU-

1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, de 05/11/2010, e no 

MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

Aprovar as promoções por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 

expediente de 1º de março de 2018. 

 

NOME 
CARGO 

EFETIVO 

NÍVEL 

ANTERIOR 

NÍVEL 

ATUAL 

Adriano Savastano de Sant'Anna Analista B III C I 

Daniel Valadão de Sousa Corgozinho Analista B III C I 

Darcy Carlos de Souza Oliveira Analista B III C I 

David Menegon Analista B III C I 

Felippe Martins Paes Barretto Analista B III C I 

Frederico Charles Simplicio Faria Analista B III C I 

Geraldo Laudelino Cyrino Carvalho 

Filho 
Inspetor B III C I 

Gilson Nascimento Maia Analista B III C I 

Gustavo André Ramos Inúbia Analista B III C I 

Gustavo Nogueira Beckhauser Analista A III B I 

Isac Silveira da Costa Analista B III C I 

Jorge Alexandre Casara Inspetor B III C I 

José Antonio de Souza Analista B III C I 

José Eduardo Habib Stumpf de Aragão Agente Executivo B III C I 

Leopoldo Antunes Maciel Filho Analista B III C I 

Marcio Maimone Aguillar Analista B III C I 

Marcos de Pinho Cotrim Analista B III C I 

Paulo Francisco Moraes Filho Analista B III C I 

Rodrigo Porto Avalle Analista B III C I 

Tatiana Tiemi Nagata Inspetor B III C I 

Valério Lopes Toledo Junior Analista B III C I 

Vinicius Almeida Janela Analista B III C I 
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Vinicius Gagno Lima Analista BIII C I 

 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

 


