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AFASTAMENTO DO PAÍS 
 

A Secretária Executiva 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 24 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 28 

subsequente, seção 2, p. 26:  

 
- DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Superintendente de Relações com Investidores 
Institucionais, no período de 10 a 14 de setembro de 2018, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar da Reunião Periódica do Comitê 6 da IOSCO, que se realizará em Madri, Espanha. 
(Processo SEI nº 19957.007660/2018-88). 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 3 a 8 de setembro de 2018, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da Reunião 
do Comitê C4 e do Grupo Escrutinador da IOSCO, que se realizará em Amsterdã, Holanda. 
(Processo SEI nº 19957.007598/2018-24). 
 

CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 
   
Carlos Henrique Queiroga e Fontes 14.08.2018 14.08.2018 
   
John Yuh Ting 14.06.2018 14.06.2018 
 25.07.2018 25.07.2018 
   
Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva 04.07.2018 04.07.2018 
 14.08.2018 14.08.2018 
   
Maria Lucia Macieira de Mello 17.08.2018 17.08.2018 
 21.08.2018 21.08.2018 

 
DESIGNAÇÃO 

 
CAIO FIGUEIREDO CIBELLA DE OLIVEIRA, Analista, designado para exercer a Função 
Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.2, da Divisão de Fundos Listados e de 
Participações (DLIP), da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), no 
Rio de Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/120, de 21 de agosto de 2018, publicada no Diário 
Oficial da União de 23 subsequente, seção 2, p. 28. 
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MÁRCIO GONÇALVES MARTINS, Analista, designado para exercer a Função Gratificada de 
Assistente Administrativo, FG-3, com lotação na Superintendência de Tecnologia da Informação 
(STI), na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/113, de 17 de 
agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 21 subsequente, seção 2, p. 33. 
 

FÉRIAS 

 NOME                           PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Monique Nascimento de Araujo      
Adriana Pimenta V Correia Lima   
Leonardo Faccini Tavares Bastos 
Geraldo Pinto de Godoy Junior        
Fabio Arcoverde C Teixeira  
Jorge Domingues de Oliveira         
Rafael Alvarez Basso                 
Guilherme Azevedo da Silva           
Jose Henrique Ferreira Melman  
Claudia de Oliveira Hasler     
Norton Peres Gaeta           
Rebeca Maria M de Lima Melman              
Aline Andrade de Aguiar  
Raphael Dias Lima de A Lima 
 

 03/set/18 a 19/set/18 
03/set/18 a 14/set/18 
03/set/18 a 21/set/18 
03/set/18 a 14/set/18 
03/set/18 a 13/set/18 
03/set/18 a 12/set/18 
03/set/18 a 21/set/18 
03/set/18 a 28/set/18 
03/set/18 a 06/set/18 
03/set/18 a 07/set/18 
03/set/18 a 14/set/18 
03/set/18 a 06/set/18 
03/set/18 a 06/set/18 
03/set/18 a 06/set/18 
 

Renata Lucia de A F Bettamio 
 

 04/set/18 a 06/set/18 
 

Rafael Vieira de Lima           
 

 06/set/18 a 05/out/18 
 

Andre Pereira Franco              
Erika Fernanda Simão Lyra         
Renato Mello Fagundes                
Marcio Andre dos Santos           
Carlos Augusto da S Guimaraes 
Gustavo Nogueira Beckhauser       
Paulo Henrique P Martins Leite  
Raimundo Nonato Nunes de Souza        
Jorge Luis da Rocha Andrade     
Juliana Vicente Bento           
Rafael da Cruz Peixoto          
Antonio Lazaro de Souza Santos       
Raul de Campos Cordeiro              
Rodrigo Alvim Andrade              
Alexandre Leite Moraes             
Glaucilene Cherem da Cunha         
Paulo Roberto Bonin                 

 10/set/18 a 21/set/18 
10/set/18 a 22/set/18 
10/set/18 a 21/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 20/set/18 
10/set/18 a 05/out/18 
10/set/18 a 23/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 22/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 19/set/18 
10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 19/set/18 
10/set/18 a 22/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
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Bernardo Augusto Bronstein          
Nara Cecília de Melo                
Roberta Ferreira Castro              
 

10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 21/set/18 
10/set/18 a 21/set/18 
 

Richard Alfred Gollub                
Saulo Prokesch                  
Guilherme Tadiello              
Mario Luiz Lemos                
Tarso Ramos                          
Jose Henrique Ferreira Melman  
Diva do Nascimento Lima        
Cristiane Meireles Orofino   
Rebeca Maria M de Lima Melman   
Fabio Pinto Coelho                   
David Menegon            
Zora Motta Fayal de Lyra     
Celso Luiz Rocha Serra Filho 
Isabela Luna de Abreu        
Aprigio Lima Machado         
 

 10/set/18 a 09/out/18 
10/set/18 a 29/set/18 
10/set/18 a 21/set/18 
10/set/18 a 14/set/18 
10/set/18 a 22/set/18 
10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 28/set/18 
10/set/18 a 15/set/18 
10/set/18 a 20/set/18 
10/set/18 a 21/set/18 
10/set/18 a 16/set/18 
10/set/18 a 15/set/18 
10/set/18 a 24/set/18 
 

Bianca Ribeiro Bezerra            
 

 11/set/18 a 11/set/18 
 

Osmar Narciso Souza Costa Junior  
 

 12/set/18 a 14/set/18 
 

Carolina Estarque da Cunha           
 

 13/set/18 a 28/set/18 
 

FÉRIAS ALTERADAS 
 

No Boletim de Pessoal nº 889, de 15 de agosto de 2018, no item férias, referente à servidora 
ELAINE MOREIRA MARTINS DE LA ROCQUE, onde se lê “27/ago/18 a 15/set/18”, leia-se 
“03/dez/18 a 23/dez/18”. 

 
INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

 
No Boletim de Pessoal nº 888, de 1º de agosto de 2018, no item férias, referente ao servidor 
LELLIS HUMMENIGG CREMONEZ TAVEIRA, o período de 13 a 31/08/2018 foi interrompido 
a partir de 15/08/2018. 
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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
 

NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 
FRUIÇÃO 

PORTARIA  

    
Andréa Araujo Alves de Souza GGE 10.11 a 09.12.2018 SGE Nº 111, de 14.08.2018 
    
Augusto Mendes e Silva de 
Almeida 

GAIN 06.05 a 04.06.2019 SGE Nº 121, de 14.08.2018 

    
Josimar Malheiros de Souza 
Junior 

GEA-1 18.09 a 01.11.2018 SGE Nº 126, de 23.08.2018 

    
Maria Lucia Macieira de Mello GFE-2 21.11 a 20.12.2018 SGE Nº 125, de 23.08.2018 
    
Ricardo Coelho Pedro GAH 01.12.2018 a 29.01.2019 SGE Nº 123, de 22.08.2018 
    

NOMEAÇÃO 
 
ERIKA MITIE NOMI, nomeada para exercer o cargo em comissão de Gerente, DAS 101.3, na 
Presidência (PTE), na sede desta Autarquia, ficando, por consequência, exonerada do cargo em 
comissão que atualmente ocupa, conforme Portaria CVM/PTE/109, de 14 de agosto de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União de 21 subsequente, seção 2, p. 33, com posse e exercício na 
mesma data. 
 
JULIANA POIAVA FONSECA, nomeada para exercer o cargo em comissão de Chefe, DAS 
101.1, na Presidência (PTE), com lotação na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme 
Portaria CVM/PTE/110, de 14 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 21 
subsequente, seção 2, p. 33, com posse e exercício na mesma data. 
 

PENSÃO  
 

Conceder pensão vitalícia, em virtude do falecimento da servidora aposentada, MARIELZA 
CÂNDIDA DE FREITAS, Agente Executivo, Nível Intermediário, Classe S, Padrão IV, 
matrícula CVM nº 7.000.666 e matrícula SIAPE nº 00761117, do Quadro Permanente de 
Pessoal desta Autarquia, ocorrido em 17 de julho de 2018, à SADAKATU SATO, cota parte a 
razão de 1/1, na qualidade de companheiro, fundamentada nos arts. 215 e 217, inciso III, c/c 
com art. 222, Inciso VII, alínea “b”, item “6”, da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, com 
redação dada pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com revisão de acordo com o disposto 
no § único do art. 3º da EC nº 47, de 5 de julho de 2005. (SEI 19957.007221/2018-75), 
conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 123, de 24 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da 
União de 28 subsequente, seção 2, p. 28. 
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REMOÇÃO 

CLAUDIO JOSÉ PAULO, Analista, removido, a pedido, da Gerência de Acompanhamento de 
Empresas 1 (GEA-1), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, para o mesmo componente 
organizacional, em São Paulo, a partir do início do expediente do dia 1º de setembro de 2018, 
conforme Portaria CVM/PTE/Nº 16, de 15 de fevereiro de 2018 

MARIA CARMEN LOBO ESTELLITA, Chefe, DAS 101.1, removida da Gerência de Recursos 
Humanos (GAH) para a Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), a partir do início do 
expediente do dia 21 de agosto de 2018, conforme Memorando 070/2018/SAD-CVM, de 21 de 
agosto de 2018. 
 
CARLOS HENRIQUE BUTLER BRAGA, Analista, removido da Superintendência de Proteção e 
Orientação aos Investidores (SOI) para o Centro de Estudos comportamentais e Pesquisa 
(CECOP), a partir do início do expediente do dia 1º de setembro de 2018, conforme Memorando 
019/2018/SOI-CVM, de 13 de agosto de 2018. 
 

SUBSTITUIÇÃO 
 
CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, Analista, designado para responder pela Gerência 
de Aperfeiçoamento de Normas (GDN), no período de 17 a 31 de agosto de 2018, por motivo de 
afastamento da titular, Cláudia de Oliveira Hasler, com fundamento no art. 202 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 124, de 24 de agosto de 2018. 
 
CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, Analista, designado para responder pela Gerência 
de Aperfeiçoamento de Normas (GDN), no período de 03 a 07 de setembro de 2018, por motivo 
de férias da titular, Cláudia de Oliveira Hasler, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 124, de 03 de 
agosto de 2018. 

VACÂNCIA 

PAULA NOGUEIRA MARGOTTO, cujo cargo de Analista, código de vaga nº 484062, foi 
declarado vago, a partir do dia 27 de agosto de 2018, em virtude de sua posse em outro cargo 
público inacumulável, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 124, de 27 de agosto de 2018, publicada 
no Diário Oficial da União de 29 subsequente, seção 2, p. 36. 

 
HELDER JOSÉ PACHECO FREIRE, cujo cargo de Agente executivo, código de vaga nº 483929, 
foi declarado vago, a partir do dia 1º de novembro de 2016, em virtude de sua posse em outro 
cargo público inacumulável, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 152, de 25 de outubro de 2016, 
publicada no Diário Oficial da União de 27 subsequente, seção 2, p. 33. 
 

ANDRÉA COELHO BAPTISTA 
Gerente de Recursos Humanos  
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 114, DE 20 DE AGOSTO DE 2018 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, tendo em vista o 
disposto no artigo 5º do Anexo I do Decreto nº 6.382, de 27 de fevereiro de 2008, e o artigo 1º 
da Portaria MF nº 82, de 6 de março de 2018, resolve: 

Designar como Diretor Substituto o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores, 
JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, sempre que não for atingido o quorum mínimo 
exigido para decisão do Colegiado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 21 de 
agosto de 2018, uma vez que o próximo servidor discriminado na lista de substituição do artigo 
1º da Portaria supramencionada, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais 
DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, encontra-se impossibilitado de participar da 
reunião que ocorrerá na referida data. 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 115, DE 21 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre o Programa de Educação Regular da Comissão de Valores Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 17, item V, do Regimento Interno, aprovado 
pela Portaria MF n° 327, de 11 de julho de 1977, e com fundamento no Decreto nº. 5707, de 23 
de fevereiro de 2006, e na Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º  Estabelecer critérios e procedimentos para participação no Programa de Educação 
Regular da Comissão de Valores Mobiliários, por meio de concessão de afastamento ou 
incentivo educacional para participação em cursos de educação continuada no nível acadêmico 
de graduação ou pós-graduação, aos servidores efetivos da CVM, assim como aos procuradores 
federais em exercício na Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE/CVM). 

Parágrafo único.  Para fins desta portaria, considera-se: 

I - curso de pós-graduação: curso lato sensu de especialização, o designado como MBA (Master 

of Business Administration) ou equivalente, programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado 
acadêmico, mestrado profissional e doutorado) e estágio de pós-doutorado; e 

II - curso de graduação: atividade de educação cuja conclusão habilita o participante a obter o 
nível superior de escolaridade, dominar conhecimentos relacionados ao mercado de valores 
mobiliários ou obter outros conhecimentos de alta relevância para a administração pública, em 
cursos de graduação de notória qualidade, nas modalidades bacharelado, licenciatura ou 
graduação tecnológica (tecnólogo). 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

Art. 2º  O Programa tem como objetivos e princípios: 

I - estimular a qualificação contínua e permanente do corpo funcional; 

II - aprofundar os conhecimentos dos servidores em áreas de interesse da CVM, permitindo o 
desempenho de suas atribuições com altos níveis de excelência; 

III - desenvolver conhecimentos e pesquisas em temas considerados estratégicos para a 
Autarquia, além de promover formação especializada em questões relacionadas ao mercado de 
valores mobiliários; 

IV - criar ambiente favorável ao compartilhamento de conhecimentos, possibilitando o 
desenvolvimento das competências individuais e institucionais; 

V - incentivar a corresponsabilidade dos Titulares dos Componentes Organizacionais com o 
processo de desenvolvimento do servidor e da equipe; e 

VI - promover a inovação de processos de trabalho, produtos e serviços. 

Art. 3º  A participação no Programa de Educação Regular (PER) será restrita a cursos cujo 
conteúdo tenha vinculação com os projetos, missões e objetivos estratégicos da CVM. 
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CAPÍTULO II - DOS BENEFÍCIOS 

Art. 4º  A participação no Programa de Educação Regular se dará por meio de: 

I - concessão de afastamento, total ou parcial, para participar de programa de pós-graduação 
stricto senso e pós-doutorado, no país ou no exterior, nos termos dos arts. 95 e 96-A da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

II - custeio parcial do curso, mediante pagamento de incentivo educacional na forma de 
reembolso em folha de pagamento, nos casos de cursos de graduação e pós-graduação lato 

sensu, stricto sensu e pós-doutorado no País, permanecendo o servidor no exercício de suas 
atividades laborais ordinárias; ou 

III - oferta de vagas em turmas fechadas de pós-graduação, promovida pela CVM sempre que 
necessário, sem ônus financeiro para seus participantes, por meio de contratação ou parcerias 
com instituição de ensino especializada. 

§ 1º  O afastamento poderá ocorrer durante a totalidade do período de duração do curso ou parte 
dele,  respeitados os limites previstos na legislação vigente e nesta Portaria, e dar-se-á com ônus 
limitado, não sendo devidas ao servidor, durante o afastamento, a concessão de diárias, 
passagens, ajuda de custo ou quaisquer outras despesas relacionadas ao curso pretendido. 

§ 2º  O incentivo educacional observará o limite de lançamento da rubrica nº 82524 - 
PROGRAMA INCENTIVO EDUCACIONAL do Sistema Integrado de Administração de 
Pessoal – SIAPE, bem como não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) das despesas 
efetuadas diretamente pelo servidor com matrícula e mensalidades, podendo esse percentual ser 
reduzido, pela Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), em virtude de 
contingenciamento orçamentário, o que será previamente informado aos postulantes. 

§ 3º Poderá ser oferecido, no âmbito do Programa de Recompensas ou do Pacote de Benefícios 
para os Gestores, percentual diferenciado de incentivo de, no máximo, 95% (noventa e cinco 
por cento) das despesas efetuadas diretamente pelo servidor com matrícula e mensalidades, 
obedecendo-se ao limite de lançamento da rubrica nº 82524 - PROGRAMA INCENTIVO 
EDUCACIONAL do SIAPE. 

§ 4º  Caso, em razão de restrições orçamentárias, o valor previsto do incentivo educacional seja 
reduzido em percentual superior a 30% (trinta por cento), o servidor poderá optar pela imediata 
desistência do programa, garantindo-se o ressarcimento dos meses já cursados, assim como a 
devolução dos pontos trocados, proporcionalmente ao período não cursado, no caso de 
participante do Programa de Recompensas, restando resguardada a possibilidade de voltar a 
inscrever-se oportunamente. 

Art. 5º  A participação em turmas fechadas observará critérios definidos no projeto básico para 
a contratação da instituição ou em regulamento específico, que será amplamente divulgado. 

 

CAPÍTULO III - DOS REQUISITOS, CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES 
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Art. 6°  São pré-requisitos para inscrição e participação do servidor no Programa de Educação 
Regular: 

I - estar em efetivo exercício na CVM no período de inscrição e não estar afastado para 
exercício de mandato eletivo, ou para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere, nos termos da Lei nº 8.112, de 1990; 

II - ter sido aprovado em estágio probatório, conforme legislação vigente; 

III - possuir, no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício na CVM, para os cursos de mestrado, 
e 4 (quatro) anos, para os cursos de doutorado e pós-doutorado; 

IV - no caso de afastamento para cursar mestrado e doutorado, não ter se afastado para gozo de 
licença para tratar de assuntos particulares ou para capacitação, nos 2 (dois) anos anteriores e, 
no caso de afastamento para cursar pós-doutorado, não ter se afastado para gozo de licença para 
tratar de assuntos particulares nos 4 (quatro) anos anteriores; 

V - ter sido aprovado nos processos seletivos realizados pela instituição promotora; 

VI - firmar compromisso de permanência na CVM, na condição de servidor ativo, por período 
mínimo equivalente ao período do incentivo ou afastamento concedido, contado da conclusão 
da participação, sob pena de indenização dos valores recebidos em vencimentos e/ou incentivos 
educacionais; 

VII - cumprimento do período de permanência decorrente de participação no PER anterior, 
salvo na hipótese de transformação de mestrado em doutorado; e 

VIII - ter tido sua solicitação de participação aprovada pelos superiores mediato e imediato, 
com a anuência da Superintendência Geral (SGE). 

Art. 7°  Não poderá efetuar solicitação de participação no PER o servidor que: 

I - possua prestação de contas pendente no âmbito dos programas de capacitação instituídos 
pela CVM; 

II - tenha sofrido penalidade disciplinar ou censura ética nos 3 (três) anos anteriores à data do 
início do curso; 

III - não possua formação acadêmica e qualificação profissional compatíveis com o curso do 
qual deseja participar; e 

IV - esteja em situação funcional que impeça a sua permanência pelo período de carência 
previsto, considerando-se a hipótese de aposentadoria compulsória. 

Parágrafo único. A SAD poderá, no interesse da CVM e de forma justificada, excepcionar o 
disposto no inciso I do caput deste artigo.   

Art. 8°  O curso solicitado deverá atender às seguintes exigências: 

I - carga horária comprovadamente incompatível com a jornada de trabalho do servidor na 
CVM, nos casos de solicitação de afastamento no país; 
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II - nos casos de cursos de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado realizados no País, estes 
deverão ter obtido nas duas últimas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES nota igual ou superior a 4 (quatro); 

III - cursos de pós-graduação lato sensu no país devem possuir carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas e a instituição de ensino ministrante deverá atender às normas 
vigentes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação para o funcionamento de cursos de 
pós-graduação lato sensu, em nível de especialização (ou equivalente); e 

IV - no caso de curso no exterior, a qualidade da instituição de ensino e do curso deve ser 
atestada por pelo menos, dois rankings classificatórios de renome, publicados por instituições 
internacionais de avaliação, devendo a instituição figurar entre as 100 (cem) melhores do 
mundo para aquele curso. 

§ 1°  A participação em cursos realizados no exterior será autorizada apenas quando restar 
comprovada a superioridade significativa da instituição escolhida frente às possibilidades 
existentes no país ou ainda quando o curso escolhido não tiver equivalente no país, mantido o 
requisito de qualidade superior comprovada da instituição que o ministra, e observará, ainda, às 
instruções aplicáveis emitidas no âmbito da Administração Pública Federal. 

§ 2º  Deverão ser priorizados os cursos ofertados pelas escolas existentes no âmbito da 
Administração Pública. 

Art. 9º  Os pedidos serão avaliados de acordo com os critérios a seguir: 

I - cumprimento dos requisitos fixados nesta portaria e verificados pela Coordenação de 
Capacitação - CAP; 

II - pertinência entre os conteúdos do programa ou atividades de pesquisa e a área de atuação do 
servidor; 

III - alinhamento do curso com os objetivos estratégicos e áreas de interesse prioritárias da 
CVM, em consonância com o Plano de Capacitação e Planejamento Estratégico da Autarquia; 

IV - tempo de serviço na instituição; 

V - experiência profissional e acadêmica; 

VI - parecer da chefia do componente de lotação; e 

VII - nos casos de pós-graduação stricto sensu, relevância do anteprojeto de dissertação de 
mestrado ou tese de doutorado e seu potencial de aplicabilidade e multiplicação na CVM. 

Parágrafo único. A fim de subsidiar a análise e deliberação sobre o pedido, o postulante poderá 
ser convocado a apresentar-se à SAD ou ao CEGEP para defesa da solicitação ou recurso, por 
meio de reunião com seus membros, cuja ata será elaborada pela CAP e anexada aos autos do 
processo administrativo. 

Art. 10.  O quantitativo máximo de autorizações para participação no Programa de Educação 
Regular observará, cumulativamente, os seguintes limites: 

I - disponibilidade orçamentária; 
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II - o percentual máximo de até 3,5% (três vírgula cinco por cento) do total de servidores e 
procuradores federais em efetivo exercício, no ano corrente, para concessão de afastamentos, 
totais ou parciais; e 

III - o limite de 15% (quinze por cento) do montante do orçamento autorizado para cada 
exercício destinado à capacitação, para concessão de incentivos educacionais. 

§1º  Os percentuais definidos neste artigo não se aplicam a turmas fechadas de cursos de pós-
graduação. 

§2º  O Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM (CEGEP) poderá, excepcionalmente, 
autorizar participações acima dos percentuais definidos neste artigo, desde que devidamente 
justificadas. 

§3º  Na apuração do percentual haverá o arredondamento para a unidade imediatamente 
superior, caso o resultado corresponda a número fracionário. 

 

CAPÍTULO IV - DOS PRAZOS PARA AFASTAMENTO 

Art. 11.  Deverão ser observados os seguintes prazos para afastamento: 

I - elaboração de Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso ou outra forma de trabalho de 
conclusão de curso de Especialização (ou equivalente) - até 3 (três) meses; 

II - elaboração e defesa de dissertação de Mestrado - até 6 (seis) meses; 

III - elaboração e defesa de tese de Doutorado, Estágio de Pós-Doutorado ou Especialização - 
até 12 (doze) meses; 

IV - Mestrado - até 24 (vinte e quatro) meses, incluído o período de elaboração da dissertação; e 

V - Doutorado - até 48 (quarenta e oito) meses, incluído o período de elaboração da tese. 

§ 1º  Do tempo máximo de afastamento será deduzido o período já cursado para os servidores 
que estejam realizando Mestrado ou Doutorado. 

§ 2º  Os prazos concedidos para afastamento inferiores aos limites estabelecidos nos incisos 
do caput deste artigo poderão ser prorrogados, mediante solicitação justificada do interessado, 
no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término da concessão oficial, observando-se os limites 
estabelecidos por esta Portaria e pela legislação. 

§ 3º  A solicitação de que trata o § 2º deste artigo deverá vir acompanhada de documento 
fornecido pela instituição que justifique a alteração do prazo e de anuência da chefia mediata e 
imediata do servidor. 

 

CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO 

Art. 12.  O processo de solicitação de participação no Programa de Educação Regular será 
instaurado, após aprovação preliminar do pedido pelos superiores imediato e mediato do 
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solicitante, com a anuência da SGE, por meio de requerimento do servidor à CAP, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do curso, para cursos no país, e de 90 
(noventa) dias, para cursos no exterior, instruído com a seguinte documentação: 

I - requerimento específico, disponibilizado na intranet, contendo exposição de motivos pelos 
quais deseja realizar o curso, demonstração da compatibilidade dos conteúdos do programa e, 
quando for o caso, das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas, com as atribuições do 
servidor, os objetivos estratégicos e as áreas de interesse prioritárias da Autarquia, bem como 
análise da relevância do tema para a sua atuação profissional e perspectivas de contribuição e 
aplicação para a CVM após a conclusão do curso; 

II - termo de compromisso e responsabilidade, disponibilizado na Intranet e conforme modelos 
em anexo a esta portaria, devidamente preenchido e assinado, em conformidade com os 
dispositivos desta Portaria; 

III - currículo atualizado, com formação acadêmica e experiência profissional; 

IV - comprovante de matrícula ou de habilitação em processo seletivo, fornecido pela 
instituição de ensino ou justificativa para a não apresentação, fixando um prazo para o 
saneamento da pendência; 

V - documento emitido pela instituição de ensino, contendo as seguintes informações sobre o 
curso: 

a) programa detalhado, com informações sobre disciplinas, conteúdos programáticos, corpo 
docente, grades (horários das disciplinas) e carga horária total e por disciplina; 

b) tipo de pesquisa ou trabalho final exigido; 

c) local de realização; 

d) cronograma das atividades, com data inicial e final previstas do curso, abrangendo inclusive 
o período para a elaboração e defesa de monografia, dissertação ou tese ou para a realização de 
trabalho de conclusão de curso; e 

e) os valores das mensalidades a serem pagas e da matrícula, quando o benefício solicitado 
envolver reembolso; 

VI - para candidatos a cursos já iniciados, histórico escolar atualizado ou declaração da 
instituição de ensino que comprove sua situação no desenvolvimento do curso e percentual de 
créditos já concluídos e, se for o caso, declaração do orientador sobre a fase em que se encontra 
o trabalho final; 

VII - nos casos de afastamento superior a um ano para pós-graduação stricto sensu, anteprojeto 
de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado que esteja relacionado com os objetivos 
estratégicos da CVM e possua viabilidade técnica de aplicação no âmbito da Autarquia; 

VIII - 2 (dois) documentos, que possam ser considerados indicadores da qualidade da 
instituição e do curso, em conformidade com as exigências dos incisos II a IV do art. 8°; 
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IX - regulamento ou regimento do programa de graduação ou pós-graduação da instituição de 
ensino; 

X - no caso de obtenção do percentual de incentivo diferenciado por intermédio do Programa de 
Recompensas, comprovação da habilitação por meio do referido programa, mediante troca de 
pontos, emitido pelo sistema informatizado; e 

XI - manifestação das chefias imediata e mediata, contendo a ciência e concordância quanto aos 
termos do requerimento do servidor, e em especial sobre: 

a) a pertinência, aplicabilidade e utilidade dos conhecimentos para o componente 
organizacional; 

b) a oportunidade da liberação do servidor pelo período pleiteado, mencionando a repercussão 
do afastamento, caso haja, na continuidade dos trabalhos; e 

c) o desempenho funcional do servidor. 

Parágrafo único. Todos os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser 
acompanhados de sua respectiva tradução para a língua portuguesa. 

Art. 13.  Se, após análise preliminar, o processo administrativo for devolvido ao interessado 
para diligências de complementação de documentos e requisitos fixados nesta Portaria, o prazo 
mínimo de antecedência previsto no caput do art. 12 voltará a contar do seu início, quando do 
efetivo retorno dos autos à CAP. 

Art. 14.  O não atendimento dos prazos fixados para apresentação do requerimento e para 
complementação de documentos e informações implicará o arquivamento do processo, sem a 
necessidade de submissão deste à SAD, para decisão. 

Art. 15.  A aprovação para a participação no curso só começará a produzir efeitos no momento 
em que o servidor apresentar documento fornecido pela instituição de ensino confirmando sua 
inscrição e, quando necessário, sua habilitação em processo seletivo, nos termos do inciso IV do 
art. 12. 

Art. 16.  O servidor que obtiver o percentual de incentivo diferenciado por meio do Programa 
de Recompensas e cuja participação no Programa de Educação Regular não se concretize, em 
virtude de não atendimento às obrigações e aos requisitos contidos nesta Portaria, fará jus à 
devolução dos pontos trocados. 

 

CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS PARA REEMBOLSO 

Art. 17.  Após o pagamento da matrícula e/ou mensalidade, o interessado deverá encaminhar o 
pedido de reembolso até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, para o processamento do pagamento 
no mês subsequente, utilizando-se de formulário de reembolso a ser disponibilizado pela CAP e 
juntando os seguintes documentos: 

I - comprovante de pagamento; e 
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II - comprovante de frequência e aproveitamento do período ao qual se referem as 
mensalidades. 

§ 1º São considerados documentos hábeis para a comprovação dos pagamentos efetuados: 

I - notas fiscais emitidas em nome do(a) servidor(a) pela instituição de ensino escolhida, nos 
quais constem, discriminadamente, os valores das parcelas, da matrícula, bem como de 
descontos, multas e acréscimos de qualquer natureza; 

II - boleto de cobrança bancária com autenticação mecânica ou acompanhado do comprovante 
de quitação; ou 

III - recibo ou declaração de quitação, emitida em nome do interessado, devidamente firmado 
pelo responsável pela instituição de ensino. 

§ 2º Não serão ressarcidas despesas com material didático, multas e/ou acréscimos de qualquer 
natureza ao valor das mensalidades. 

Art. 18.  A CVM não efetuará pagamento diretamente às entidades promotoras de cursos de 
graduação e de pós-graduação. 

Art. 19.  No caso de reprovação em uma ou mais disciplinas em um período letivo, optando 
pelo prosseguimento do curso, o beneficiário, para continuar usufruindo o incentivo 
educacional no período letivo/módulo subsequente, deverá arcar com as despesas 
correspondentes à(s) disciplina(s) nas quais foi reprovado. 

Parágrafo único.  Em caso de não ser possível quantificar o valor correspondente à(s) 
disciplina(s) objeto de reprovação, será realizado um cálculo de custo com base na média obtida 
a partir da divisão do custo total pelo número de disciplinas. 

 

CAPÍTULO VII - DA COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 20.  O servidor participante do Programa deverá encaminhar à CAP, ao término de cada 
semestre, no prazo máximo de 30 (trinta) dias: 

I - relatório de atividades, contendo sua avaliação pessoal sobre o andamento do curso ou 
pesquisa; 

II - documento emitido pela instituição de ensino, no qual constem as disciplinas cursadas, 
desempenho acadêmico e frequência, referentes ao último semestre cursado, ou declaração do 
orientador, informando a fase em que se encontra a pesquisa; 

III - cronograma de atividade para o semestre subsequente; e 

IV - comprovante de matrícula no período seguinte. 

Parágrafo único. Nos casos de afastamentos com prazo inferior ao necessário para conclusão do 
curso, o servidor deverá, findo o afastamento, continuar a apresentar a documentação 
semestralmente até a conclusão do curso e obtenção do título ou grau. 
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Art. 21.  Após a conclusão do curso, o servidor deverá encaminhar à CAP, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a seguinte documentação: 

I - diploma, certificado de conclusão ou documento equivalente, emitido pela instituição de 
ensino; 

II - arquivo eletrônico do trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, relatório de estágio 
de pós-doutorado com o parecer do professor supervisor ou equivalente, em formato não 
editável, para encaminhamento ao acervo da Biblioteca da CVM; 

III - histórico escolar ou documentação equivalente; e 

IV - relatório final, com ciência da chefia imediata, contendo as seguintes informações: 

a) avaliação geral sobre o curso realizado; 

b) manifestação sobre a instituição frequentada e os conhecimentos adquiridos; 

c) validade do treinamento para atingimento das metas funcionais e estratégicas da CVM; e 

d) nos casos de afastamento com período superior a um ano, plano de disseminação e aplicação 
de conhecimentos relacionados ao curso ou pesquisa. 

§1º Os trabalhos acadêmicos ficarão disponíveis na Biblioteca e sinopses ou textos integrais, a 
critério da CVM, poderão ser divulgados por meio eletrônico para o público interno ou externo, 
favorecendo a gestão do conhecimento institucional. 

§2º O disposto no parágrafo anterior não implicará qualquer remuneração ao autor do trabalho, 
que continuará sendo detentor dos direitos autorais para outros fins. 

Art. 22.  A critério da CVM, o servidor poderá ser requisitado, após obtenção do título ou 
conclusão do curso, a disseminar, de acordo com orientações da CAP, os conhecimentos 
adquiridos, por meio de apresentação do projeto final de estudo aos servidores da CVM ou da 
área de lotação, cabendo à chefia verificar e atestar o repasse a outros servidores. 

Art. 23.  A inobservância dos procedimentos previstos no art. 20, nos prazos ali fixados, poderá 
acarretar a suspensão de participação do servidor no Programa, mediante a cessação temporária 
do incentivo educacional recebido, e, no caso de afastamentos, determinação de seu imediato 
retorno e desconto dos dias não trabalhados a partir da data-limite, até a regularização da 
situação, dentre outras providências cabíveis. 

Art. 24.  Caso o servidor seja impossibilitado de entregar os documentos arrolados neste 
capítulo no prazo estipulado, deverá remeter à CAP justificativa fixando provável data de 
entrega. 

CAPÍTULO VIII - DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 25.  Compete ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM - CEGEP: 

I - definir cursos prioritários e diretrizes adicionais para o programa, caso julgue necessário; 

II - determinar novos critérios e eventuais alterações no percentual máximo do incentivo; 
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III - definir o quantitativo de bolsas de estudos a serem ofertadas no âmbito do Programa de 
Recompensas e o Pacote de Benefícios para Gestores; e 

IV - decidir, em última instância, sobre eventuais recursos interpostos, em conformidade com os 
procedimentos previstos na Portaria/CVM/PTE/n° 100, de 21 de julho de 2017, que instituiu o 
Comitê. 

Art. 26.  Compete à Superintendência Administrativo-Financeira - SAD: 

I - autorizar o servidor a participar do Programa e a receber os incentivos a ele inerentes, por 
meio de troca de pontos ou por expresso interesse da Administração, de acordo com os critérios 
estabelecidos na presente Portaria; 

II - decidir, nos casos de descumprimento das obrigações previstas pelo Programa, mediante 
Nota Técnica emitida pela CAP, sobre o ressarcimento dos gastos com o aperfeiçoamento; 

III - decidir sobre eventuais pedidos de reconsideração interpostos diante de indeferimento da 
participação no Programa de Educação Regular; e 

IV - resolver os casos omissos. 

Art. 27.  Compete à Gerência de Recursos Humanos - GAH: 

I - emitir parecer em que ateste se o candidato sofreu alguma penalidade disciplinar nos últimos 
três anos, situação impeditiva de participação no PER, e o cumprimento do contido nos incisos I 
a IV do art. 6°; 

II - verificar a ocorrência de período de permanência mínimo exigido pelo PER não cumprido, 
antes de efetivar os procedimentos de aposentadoria voluntária e demais vacâncias a pedido do 
servidor; 

III - promover ajustes na jornada de trabalho do servidor, caso o horário do curso coincida com 
o horário de trabalho, conforme cronograma aprovado pela chefia imediata; e 

IV - promover a publicação das decisões relativas ao programa em boletim de pessoal. 

Art. 28.  Compete à Coordenação de Capacitação - CAP: 

I - proceder à verificação do requerimento e dos documentos que o instruem, cientificando o 
interessado da necessidade de suprir eventuais omissões; 

II - emitir parecer acerca do cumprimento dos requisitos formais indicados nesta Portaria, 
ressalvando os aspectos de conveniência e oportunidade da Administração, e encaminhá-lo à 
SAD para decisão, opinando pelo deferimento ou indeferimento; e 

III - informar ao servidor postulante e a chefia imediata sobre a decisão. 

Art. 29.  Compete ao superior imediato: 

I - analisar detidamente os pedidos de afastamento, quando couber, visando garantir a aderência 
do curso solicitado aos interesses da Autarquia e às atividades do servidor, zelando para que não 
haja prejuízos às atividades dos componentes organizacionais; 
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II - abordar em parecer detalhado os pontos referentes aos benefícios da capacitação para o 
componente organizacional e à repercussão do afastamento, caso haja, na continuidade dos 
trabalhos; 

III - aprovar e acompanhar a execução do plano de disseminação e aplicação dos conhecimentos 
adquiridos; e 

IV - acompanhar o prazo de afastamento e efetuar a convocação do servidor para reassumir suas 
funções ao final do afastamento. 

Art. 30.  Compete ao servidor: 

I - concluir o curso com aproveitamento, obtendo o título ou grau que justificou sua 
participação no PER; 

II - apresentar à CAP os documentos arrolados nos capítulos V e VI e prestar quaisquer outras 
informações solicitadas, relacionadas ao curso; 

III - comunicar à CAP, formal e tempestivamente, com a devida comprovação, eventuais 
dificuldades para cumprimento das obrigações acadêmicas; 

IV - informar, de imediato, qualquer alteração de dados fornecidos para contato; 

V - comunicar à CVM, antes e durante o afastamento, o recebimento de qualquer auxílio 
financeiro a título de bolsa de estudo, informando a fonte e o valor; 

VI - informar à CAP, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a participação em 
programa de intercâmbio internacional entre a instituição de ensino brasileira à qual esteja 
vinculado e instituição estrangeira, de modo que possa ser obtida autorização formal para o 
afastamento do País; 

VII - desenvolver trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação ou tese sobre tema 
aderente às atividades da área de atuação do servidor e compatível com os interesses da 
Autarquia; 

VIII - com o apoio da CAP, realizar apresentação aos demais servidores sobre o trabalho de 
conclusão de curso, monografia, dissertação, tese ou artigos desenvolvidos, a qualquer tempo, 
sempre que solicitado pela CVM; e 

IX - permanecer no exercício de suas atividades na CVM por, no mínimo, período equivalente 
ao de participação no Programa, que será computado a partir do primeiro dia subsequente ao 
término do afastamento ou do incentivo. 

 

CAPÍTULO IX – DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES 

Art. 31.  O servidor que não cumprir os deveres previstos nesta portaria, ressalvados os casos de 
força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, analisados pela CAP e aceitos pela 
SAD, estará sujeito a: 

I - perda da condição de participante do Programa e consequente direito aos incentivos; e 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 18. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 890, de 31 de agosto de 2018 

II - ressarcimento à CVM dos valores correspondentes ao incentivo educacional pago e/ou à 
remuneração recebida durante o afastamento, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112, de 
1990. 

Parágrafo único.  Nos casos de não cumprimento do período mínimo de permanência na CVM, 
o ressarcimento será proporcional ao tempo que reste para completar o referido período. 

Art. 32.  São casos passíveis de ressarcimento, aqueles em que o servidor, sem que reste 
comprovada a hipótese de força maior ou caso fortuito: 

I - for desligado do curso, após seu início, por insuficiência acadêmica, abandono, desistência, 
trancamento de matrícula ou frequência inferior à estabelecida pela instituição de ensino; 

II - não obtiver o título ou grau que justificou sua participação no PER; 

III - não apresentar a documentação comprobatória da conclusão do curso, nos termos do 
capítulo VII da presente norma; 

IV - não concluir o curso em até um ano após o prazo previsto pela instituição de ensino; e 

V - não permanecer, após o término do incentivo ou afastamento, no exercício de suas 
atribuições na CVM, por no mínimo período equivalente ao de participação no Programa, 
inclusive nos casos de: 

a) cessão, vacância por posse em outro cargo inacumulável ou alteração de exercício para 
prestação de serviço em outro órgão ou entidade, salvo casos de requisição previstos em lei; 

b) exoneração a pedido ou aposentadoria, à exceção de quando a aposentadoria for motivada 
por invalidez; 

c) demissão; e 

d) licenças ou afastamentos previstos nos arts. 81, incisos II, IV, VI e VII, 94, e 96, da Lei nº 
8.112, de 1990. 

Parágrafo único.  Em qualquer hipótese de não cumprimento de deveres, não haverá a 
devolução dos pontos trocados por meio do Programa de Recompensas. 

Art. 33.  Consideram-se casos fortuitos ou de força maior as situações não previstas e 
inevitáveis que impeçam o cumprimento dos deveres previstos na legislação e regulamentação 
aplicáveis e que não se caracterizem como de responsabilidade exclusiva do servidor. 

§1º  As licenças para tratamento de saúde, à gestante, à adotante, por motivo de doença em 
pessoa da família e por acidente em serviço, bem como questões relativas às instituições de 
ensino (greves, ausência de professores, e outras situações imprevistas) configuram-se como 
caso fortuito ou de força maior, se devidamente comprovadas junto à CAP. 

§2º  Nessas situações, caso haja possibilidade, o servidor poderá remarcar a capacitação ou 
requerer a suspensão da contagem do período de afastamento, voltando a contar o prazo restante 
quando cessar o impedimento. 
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CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34.  Ficam revogadas a Norma do Programa de Educação Regular, de 8 de maio de 1987,  
revista em 16 de junho de 1997, e a Portaria/CVM/SGE/Nº 27, de 7 de março de 2006. 

Art. 35.  Os casos omissos serão dirimidos pela SAD, à vista de parecer prévio da CAP. 

Art. 36.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente para os 
pedidos formulados a partir da referida data. 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO REGULAR DA CVM (POR MEIO 

DE AFASTAMENTO) 

Pelo presente instrumento, 
eu,_______________________________________ _____, Matrícula SIAPE 
_____________________, servidor(a) em exercício na Comissão de Valores 
Mobiliários, lotado(a) na ______________________________________ (nome do 
Componente Organizacional), ocupante do cargo _______________________________, tendo 
tido minha participação autorizada no Programa de Educação Regular da CVM, para realização 
de _____________________ (nome do curso), promovido pela _____________________ 
(nome da instituição), expressamente declaro o que se segue: 

1. Tenho pleno conhecimento do disposto na Portaria/CVM/PTE/Nº 115, de 21 de agosto de 
2018, que regulamenta a participação em programas de graduação e pós-graduação no âmbito 
da CVM, e comprometo-me a cumprir fielmente com todos os seus termos e 
condições, sujeitando-me às obrigações nela estabelecidas. 

2. Comprometo-me, inclusive, a cumprir fielmente as seguintes obrigações: 

I. aplicar as competências e conhecimentos adquiridos em minhas atividades profissionais; 

II. obter o título ou grau que ensejou minha participação no programa; 

III. não solicitar licença para tratar de interesses particulares, aposentadoria, exoneração ou 
vacância por posse em outro cargo inacumulável antes de decorrido período equivalente ao do 
afastamento concedido, contados da data de retorno ao trabalho; 

IV. em caso de descumprimento dos itens II e III, ressarcir a CVM de todos os gastos com 
minha participação no Programa, inclusive valores referentes à remuneração no período de 
afastamento. 
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(Local), ___ de _________ de _______. 

Assinatura do(a) declarante 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO REGULAR DA CVM (SEM 

AFASTAMENTO) 

Pelo presente instrumento, 
eu,_______________________________________ _____, Matrícula SIAPE 
_____________________, servidor(a) em exercício na Comissão de Valores 
Mobiliários, lotado(a) na ______________________________________ (nome do 
Componente Organizacional), ocupante do cargo _______________________________, tendo 
tido minha participação autorizada no Programa de Educação Regular da CVM, para realização 
de _____________________ (nome do curso), promovido pela _____________________ 
(nome da instituição), expressamente declaro o que se segue: 

1. Tenho pleno conhecimento do disposto na Portaria/CVM/PTE/Nº 115, de 21 de agosto de 
2018, que regulamenta a participação em programas de graduação e pós-graduação no âmbito 
da CVM, e comprometo-me a cumprir fielmente com todos os seus termos e condições, 
sujeitando-me às obrigações nela estabelecidas. 

2. Comprometo-me, inclusive, a cumprir fielmente as seguintes obrigações: 

I. aplicar as competências e conhecimentos adquiridos em minhas atividades profissionais; 

II. obter o título ou grau que ensejou minha participação no programa; 

III. não solicitar licença para tratar de interesses particulares, aposentadoria, exoneração ou 
vacância por posse em outro cargo inacumulável antes de decorrido período equivalente ao da 
participação no Programa, contados da data do recebimento do último incentivo; e 

IV. em caso de descumprimento dos itens II e III, ressarcir a CVM de todos os gastos com 
minha participação no Programa. 

 

(Local), ___ de _________ de _______. 

Assinatura do(a) declarante  
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 117, DE 21 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos para concessão de licença para capacitação no âmbito 
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 tendo em vista o disposto nos arts. 87 e 95 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 e no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e na Portaria/CVM/PTE n.º 163, de 
17 de agosto de 2001, resolve: 

Art. 1º  Estabelecer os critérios e procedimentos a serem adotados na concessão de licença para 
capacitação dos servidores da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º  Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 
três meses, para fins de capacitação profissional. 

Art. 3º A licença para capacitação será concedida para participação em ações de capacitação 
que contribuam para o aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento do servidor, nas 
seguintes modalidades: 

I - curso presencial: curso, inclusive de idioma, oferecido por instituição governamental, de 
ensino ou empresa de treinamento, em local, período e horário definidos, com presença física do 
instrutor e do aluno; 

II - disciplinas de graduação ou pós-graduação presencial: disciplinas oferecidas 
presencialmente por instituição de ensino superior, credenciada junto ao Ministério da 
Educação (MEC), se localizada no País, no âmbito de cursos de graduação ou pós-graduação; 

III - curso a distância: curso, disciplina de graduação ou de pós-graduação, que, por prescindir 
da presença física do aluno, só será admitido quando não oferecido pela CVM, e prestado por 
pessoa jurídica de notória especialização, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
contendo carga de atividades educacionais que justifique o afastamento; 

IV - curso preparatório para certificação: curso presencial ou a distância, destinado 
especificamente a preparar o participante para a realização de exame ou prova com a finalidade 
de obtenção de certificação de competências profissionais requeridas do servidor, desde que a 
licença seja usufruída no período entre a inscrição e o exame; 

V - intercâmbio: participação em programas de ambientação, pesquisa, levantamento de dados 
ou visita programada, promovidos por entidade no Brasil ou no exterior, com local, período, 
horário e atividades definidos; 

VI - estágio: participação em atividades laborais, aprendizado ou de observação em instituições 
públicas ou privadas, no País ou no exterior, com local, período, horário e cronograma de 
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atividades definidos, vedada a participação em estágio promovido por empresa privada que 
esteja sob a supervisão da CVM; e 

VII - trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-graduação lato ou stricto sensu: 
elaboração de trabalho de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu em instituição de ensino superior credenciada junto ao MEC, se 
localizada no País, ou com competência reconhecida em nível internacional. 

Parágrafo único.  As atividades de que tratam os incisos V e VI deverão ser não remuneradas, 
com exceção de bolsa, ajuda de custo e outros recebimentos de caráter indenizatório, e não 
caracterizar situação de conflito de interesses, conforme a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 
2013. 

Art. 4º A licença para capacitação poderá, na mesma parcela, ser usufruída em mais de uma 
ação de capacitação, de uma ou mais modalidades. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 5º A concessão da licença para capacitação, além de constituir-se em ferramenta de gestão 
de pessoas, tem como objetivos: 

I - permitir o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento de competências do servidor 
necessárias à sua atuação profissional na CVM; 

II - contribuir para o desenvolvimento permanente do servidor, em consonância com os 
objetivos estratégicos e o Plano de Capacitação da CVM; e 

III - atender aos interesses do componente organizacional em que o servidor esteja lotado e aos 
interesses institucionais da CVM. 

 

CAPÍTULO III – DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO 

Art. 6º  A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento interno do 
componente organizacional no qual o servidor esteja lotado, bem como à conveniência e à 
oportunidade do afastamento e à relevância da ação para a CVM. 

§ 1º  A conveniência e a oportunidade caracterizam-se pela inexistência de prejuízos às 
atividades do componente organizacional. 

§ 2º  A relevância é verificada quando o conteúdo do aprendizado a ser auferido na ação de 
capacitação está previsto no plano anual de capacitação da CVM e se relaciona com as 
atribuições do componente organizacional ou da unidade em que o servidor esteja em exercício; 
com as atribuições do cargo ou função; ou com as atividades consignadas no último plano de 
trabalho individual pactuado no Sistema de Gestão de Desempenho – SGD, com as lacunas de 
competências verificadas nas duas últimas avaliações de desempenho; ou quando a ação de 
capacitação pretendida contempla os conteúdos de interesse da CVM definidos anualmente pelo 
Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP. 
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§ 3º Servidores com avaliação máxima em determinada competência na última apuração do 
SGD terão seus pedidos de licença para capacitação justificados pela chefia imediata quanto à 
sua excepcional relevância, quando se referirem a assunto objeto de pontuação máxima. 

Art. 7º  A licença para capacitação pode ser parcelada e não é cumulativa, sendo vedado o 
afastamento do servidor por período superior a 90 (noventa) dias ou inferior a 30 (trinta) dias 
consecutivos. 

Art. 8°  A fruição do período integral ou da última parcela da licença deve ter início até o último 
dia anterior à aquisição, pelo servidor, de um novo período de licença para capacitação. 

§ 1º  O período das atividades de capacitação não poderá ser inferior ao período de fruição da 
licença para capacitação. 

§ 2º  No período de fruição da licença para capacitação no exterior serão considerados os dias 
de translado. 

Art. 9°  Não será concedida licença para capacitação ao servidor cujo estágio probatório no 
cargo que ocupa na CVM não tenha sido concluído. 

Art. 10.  A ação de capacitação objeto da licença para capacitação deverá ter uma carga horária 
semanal de, no mínimo, 15 (quinze) horas. 

Parágrafo único. O previsto no caput não se aplica às licenças concedidas para a modalidade de 
capacitação mencionada no inciso VII do art. 3°. 

Art. 11.  A licença para capacitação para participação em cursos com metodologia de Ensino a 
Distância (EaD) somente poderá ser concedida quando a carga horária mínima mensal for de 80 
(oitenta) horas-aula e o curso seja oferecido por: 

I - instituição de ensino de notória especialização; 

II - instituição que ofereça curso preparatório para certificação profissional, quando o objeto da 
ação da capacitação for o referido curso, devendo ser demonstrado no pedido o notório grau de 
especialização ou o reconhecimento da instituição promotora na área pretendida; ou 

III - escola da Administração Pública Federal, nos termos do art. 4º do Decreto n° 5.707, de 23 
de fevereiro de 2006. 

Art. 12.  Não serão concedidas licenças para capacitação para participação em cursos de línguas 
estrangeiras no país, salvo cursos presenciais de imersão que exijam frequência diária, devendo 
as demais solicitações ser atendidas por meio do Programa de Idiomas Estrangeiros, instituído 
pela Portaria CVM/PTE/ n° 37, de 31 de março de 2017. 

Art. 13.  A licença para capacitação, na hipótese prevista no inciso VII do art. 3º, será concedida 
pelos seguintes prazos: 

I - até 90 (noventa) dias para fins de elaboração de trabalho de conclusão de pós-doutorado, 
doutorado e mestrado; e 

II - até 30 (trinta) dias para fins de elaboração de trabalho de conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu e graduação. 
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CAPÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO 

Art. 14.  A solicitação de licença para capacitação será feita por meio de formulário específico, 
disponível na intranet e conforme modelo contido no anexo I, contendo: 

I - identificação da ação de capacitação desejada, instituição promotora, conteúdo programático, 
carga horária, período aquisitivo, período de fruição, horário, dias da semana e local de 
realização; 

II - justificativa acerca da escolha da ação de capacitação e da instituição, da compatibilidade do 
conteúdo programático com seu nível de formação, cargo, área de trabalho e tempo de exercício 
na CVM e da impossibilidade de compatibilização do curso com o exercício de suas atividades 
na CVM; 

III - comprovante de inscrição no evento de capacitação, caso haja; e 

IV - documentações anexadas, emitidas pela instituição promotora do evento, tais como 
declarações, prospectos e páginas do sítio oficial da instituição na Internet, que informem a 
carga horária e as datas de início e término do curso, e comprovem o cumprimento dos demais 
critérios necessários à concessão estabelecidos nesta Portaria, de acordo com a(s) modalidade(s) 
pretendida, acompanhadas de tradução para a língua portuguesa, quando for o caso. 

§ 1º  No caso de licença para elaboração de trabalho de conclusão de curso de graduação ou de 
pós-graduação, o servidor  deverá apresentar ainda anteprojeto do trabalho acadêmico a ser 
desenvolvido, declaração da instituição de ensino informando a data limite para a sua entrega, e 
histórico acadêmico demonstrando seu aproveitamento no curso. 

§ 2º  Nos casos de cursos presenciais, a documentação deverá informar os dias da semana e o 
horário em que se realizará a atividade de capacitação. 

§ 3º  Constará do formulário o “Termo de Compromisso e Responsabilidade”, por meio do qual 
o servidor compromete-se a apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o retorno, 
Relatório de Licença para Capacitação e comprovante de participação na ação de capacitação 
solicitada, em conformidade com os termos desta Portaria, além de permanecer no exercício de 
suas funções na CVM por período equivalente ao da licença fruída. 

§ 4º  O não cumprimento pelo servidor do termo a que se refere o § 3º resultará na obrigação de 
restituir à CVM todos os gastos com a capacitação, incluindo os valores relativos à 
remuneração do período da licença. 

Art. 15.  O servidor deverá iniciar o processo com antecedência máxima de 90 (noventa) e 
mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único.  No caso atividade de capacitação no exterior, o servidor deverá encaminhar a 
documentação com antecedência máxima de 120 (cento e vinte) e mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

Art. 16. Após o recebimento da solicitação, a Coordenação de Capacitação - CAP analisará a 
documentação, observada a competência prevista no inciso I do art. 29 desta Portaria, e, caso 
não haja pendências, encaminhará o processo ao componente organizacional do servidor para 
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assinatura do formulário pelo solicitante e manifestação das chefias mediata e imediata quanto à 
participação no curso pretendido e o respectivo afastamento, abordando necessariamente os 
seguintes aspectos: 

I - anuência expressa quanto ao afastamento e à capacitação pretendida; 

II - relevância da licença para a CVM, informando se esta tem o propósito de suprir 
necessidades de desenvolvimento de competências da unidade; 

III - o rol atualizado das atividades do servidor, o cumprimento das suas obrigações funcionais e 
aspectos relacionados ao seu desempenho; 

IV - relação entre o conteúdo a ser apreendido e as atribuições do componente do servidor, do 
cargo ou função que desempenhe ou lhe seja inerente, ou por interesse da Administração; e 

V - conveniência e oportunidade da licença pretendida, ressaltando o impacto do afastamento 
do servidor à continuidade dos serviços no componente organizacional. 

Parágrafo único. A Superintendência Geral (SGE) receberá, trimestralmente, relatório contendo 
informações sobre os pedidos de licença para capacitação que contaram com anuência das 
chefias mediata e imediata quanto à participação no curso pretendido e respectivo afastamento. 

Art. 17.  Após anuência das chefias, o processo será tramitado à CAP, que se manifestará acerca 
dos aspectos legais, técnicos, educacionais e de gestão de pessoas da solicitação. 

Art. 18.  No decorrer do processo, a CAP poderá, a qualquer tempo, solicitar ao servidor e às 
chefias a complementação de documentação, bem como retificações ou esclarecimentos que se 
verifiquem necessários. 

Parágrafo único.  Quando não atendido, pelo servidor, o prazo de 10 (dez) dias para a 
apresentação de dados ou documentos solicitados, necessários à apreciação de pedido 
formulado, o processo será arquivado, salvo justificativa devidamente apresentada. 

Art. 19.  Após pareceres finais da CAP, o processo será encaminhado à Superintendência 
Administrativo-Financeira (SAD) para decisão sobre a concessão da licença e, nos casos de 
licença no exterior concedida, encaminhamento da solicitação ao Presidente para autorização do 
afastamento do país. 

Art. 20.  O servidor será notificado pela CAP sobre a decisão e receberá o processo eletrônico 
para ciência sobre a autorização e futuras providências, quando cabíveis. 

Art. 21.  Ao concluir a ação de capacitação, o servidor deverá retornar o processo eletrônico à 
CAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do término da licença, depois de inseridos os 
documentos comprobatórios, de acordo com o previsto nesta Portaria. 

Art. 22.  No caso de licenças fruídas no exterior, o servidor deverá incluir no Sistema de Diárias 
e Passagens (SCDP), no prazo máximo de 5 dias após o término da licença, o comprovante de 
viagem e relatório circunstanciado de atividades. 

Art. 23.  O servidor da CVM que tenha sido requisitado ou cedido deverá requerer a licença 
para capacitação no órgão de exercício. 
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CAPÍTULO V - DOS EFEITOS DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

Art. 24.  A licença para capacitação será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo 
efetivo a que fizer jus o servidor, incluindo as parcelas referentes à retribuição de função 
gratificada/comissionada ou de cargo em comissão e à gratificação de desempenho. 

Art. 25.  O auxílio transporte e outros benefícios serão processados proporcionalmente aos dias 
do mês em que o servidor não estiver de licença. 

Art. 26.  A concessão de licença para capacitação não interrompe a contagem de tempo de 
serviço para fins de aposentadoria ou para concessão de progressão ou promoção. 

 

CAPÍTULO VI – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 27.  Compete ao servidor: 

I - apresentar pedido de licença para capacitação observando os dispositivos desta Portaria; 

II - fornecer à chefia imediata e à CAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da 
licença, um relatório contendo resumo das atividades desenvolvidas no programa, destacando a 
aplicabilidade na sua área de trabalho, e avaliação pessoal sobre o evento; 

III - comprovar junto à CAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da licença, a 
participação no evento de capacitação, para fins de validação do afastamento, sob pena de 
desconto dos dias correspondentes, por meio de: 

a) cópia do comprovante de aproveitamento ou do certificado de conclusão ou participação 
fornecido pela instituição de ensino ou entidade promotora do evento de capacitação, com a 
discriminação das datas de início e fim da participação no curso ou evento, que deverão 
corresponder ao período da licença; ou 

b) relatório das atividades de pesquisa desenvolvidas no período, devidamente homologado pelo 
orientador ou coordenador do curso, se for o caso. 

IV - comunicar imediatamente à CAP e à chefia imediata eventuais mudanças da data do início 
do evento, da entidade promotora ou do cronograma de execução das atividades de capacitação, 
para fins de adoção das medidas administrativas necessárias; e 

V - permanecer no exercício de suas funções após seu retorno por período igual ao da licença 
fruída. 

Parágrafo único.  Em atenção às boas práticas de gestão do conhecimento, o servidor que tenha 
usufruído de licença poderá ser instado a compartilhar os conhecimentos adquiridos. 

Art. 28.  Compete às chefias imediata e mediata do servidor: 

I - estabelecer, para fins de concessão de licença para capacitação, escala de prioridade de 
acordo com o período aquisitivo e data limite de fruição de cada servidor do componente 
organizacional; 
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II - analisar o pedido do servidor, considerando o planejamento interno e garantindo que não 
haja prejuízo às atividades do componente organizacional nos períodos solicitados; 

III - manifestar-se quanto à concessão da licença para capacitação, considerando as 
competências que o servidor detém em relação àquelas a serem adquiridas e à pertinência da 
capacitação para o cargo, o componente organizacional em que o servidor está lotado ou à 
CVM; e 

IV - avaliar os resultados advindos das ações de capacitação concedidas aos seus subordinados. 

Art. 29.  Compete à Coordenação de Capacitação - CAP: 

I - analisar o pedido e emitir parecer sobre a adequação da solicitação a esta Portaria e à 
legislação que rege a matéria, e os aspectos técnicos, educacionais e de gestão de pessoas que 
envolvem a concessão da licença para capacitação; 

II - instruir o processo e elaborar minuta de portaria de concessão para assinatura pelo 
Superintendente Administrativo-Financeiro; 

III - dirimir as dúvidas dos servidores em relação à licença para capacitação; 

IV - registrar e acompanhar os períodos aquisitivos usufruídos pelo servidor para fins de licença 
para capacitação; 

V - dar ciência ao servidor e à chefia imediata da concessão ou do indeferimento da licença; e 

VI - acompanhar, junto ao servidor, a conclusão da licença para capacitação, recebendo e 
verificando a documentação comprobatória exigida nesta Portaria. 

Art. 30.  Compete à Gerência de Recursos Humanos – GAH publicar o ato de concessão da 
licença para capacitação no Boletim de Pessoal. 

Art. 31.  Compete à Superintendência Administrativo-Financeiro - SAD: 

I - aprovar a concessão de licença para capacitação por meio de portaria autorizativa; 

II - aprovar o estabelecimento de critérios adicionais que tenham por objetivo verificar a plena 
adequação da licença solicitada ao disposto nesta Portaria; 

III - decidir sobre eventuais pedidos de reconsideração interpostos diante de indeferimento da 
licença para capacitação; e 

IV - solucionar os casos omissos ou não claramente especificados nesta Portaria. 

Art. 32.  Compete ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas - CEGEP: 

I - definir o percentual de servidores por unidade que poderão, anualmente, afastar-se para 
fruição de licença para capacitação; 

II - definir anualmente os conhecimentos considerados relevantes para a CVM para fins de 
fruição da licença; e 
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III - decidir, em última instância, sobre eventuais recursos interpostos, em conformidade com os 
procedimentos previstos na Portaria/CVM/PTE/n° 100, de 21 de julho de 2017, que instituiu o 
Comitê. 

 

CAPÍTULO VII - DAS INTERRUPÇÕES E DESISTÊNCIAS 

Art. 33. O servidor poderá, após a aprovação da sua participação no evento pretendido, desistir 
de usufruir da licença para capacitação, mediante solicitação formal e devidamente justificada à 
CAP e à chefia imediata, até a data do início do evento. 

Art. 34. O servidor poderá ter sua licença interrompida, excepcionalmente, sem incorrer nas 
sanções previstas nessa Portaria, nas seguintes hipóteses: 

I - quando o servidor se declarar impedido, justificada e comprovadamente, de continuar a ação 
de capacitação proposta, em virtude de caso fortuito ou de força maior; 

II - em caso de cancelamento ou interrupção do evento, por iniciativa de entidade promotora; e 

III - quando o titular do componente organizacional de lotação do servidor solicitar 
formalmente à CAP a interrupção da licença, em razão de necessidade urgente e não prevista de 
serviço. 

§ 1º  O servidor deverá retornar imediatamente ao serviço e informar a ocorrência à CAP e à 
chefia imediata, a fim de que se proceda às diligências necessárias.  

§ 2º  O servidor deverá comprovar a participação no curso até a data de sua interrupção, 
ressalvando-se o direito ao período de fruição restante, quando for o caso, desde que observado 
o disposto no art. 7º e a prescrição quinquenal, ficando sujeito à obrigação de ressarcir prevista 
no art. 35 em caso de não comprovação do período fruído. 

 

CAPÍTULO VIII – DO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 35.  O servidor sofrerá desconto, como faltas injustificadas, dos dias correspondentes à 
licença para capacitação, na forma dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112, de 1990, nos casos de: 

I - o período de afastamento ser utilizado para outros fins que não os previstos nesta Portaria; 

II - não ser apresentado documento fornecido pela instituição promotora comprovando a sua 
participação na ação de capacitação; 

III - o documento fornecido pela instituição promotora, comprovando a sua participação na ação 
de capacitação, não discriminar período de atividades que corresponda ao período da licença 
para capacitação concedida; 

IV - não ser concluída a ação de capacitação por motivo de frequência insuficiente; 

V - desistência injustificada após o início do evento; ou 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 29. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 890, de 31 de agosto de 2018 

VI - solicitação de licença para tratar de interesses particulares, aposentadoria, exoneração ou 
vacância por posse em outro cargo inacumulável, antes de cumprido o período de permanência 
previsto no inciso V do art. 27 desta Portaria. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso V, o servidor perderá o saldo remanescente da parcela 
concedida, mesmo que não usufruída. 

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 36.  Após o retorno da licença para capacitação, não será permitido o afastamento, por dois 
anos, no âmbito do Programa de Educação Regular. 

Art. 37.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente para os 
pedidos formulados a partir da referida data, e revoga a Portaria/CVM/PTE nº 107, de 18 de 
outubro de 2006, que aprovou a Norma de Licença para Capacitação, publicada no Boletim de 
Pessoal nº 609, de 31 de outubro de 2006. 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO E 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Formulário de Solicitação de Licença para Capacitação 

Dados do servidor 

Nome 

CPF 

Matrícula SIAPE 

Cargo efetivo 

Componente Organizacional 

Período aquisitivo de // a // 

Dados da ação de capacitação 

Identifique a ação 

Instituição promotora  

Tipo de capacitação  

Horário 
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Carga horária total  

Carga horária semanal  

Local  

Período de fruição de // a // *(mínimo de 30 dias)  

Conteúdo programático (máximo de 5000 caracteres) 

Justificativa  

a) Demonstrar de forma detalhada e objetiva a pertinência da participação na Atividade de 
Capacitação, especialmente quanto à contribuição para o desenvolvimento de competências 
profissionais no Componente Organizacional de exercício ou na área de lotação na CVM 
(máximo de 3000 caracteres)* 

b) Especificar objetivamente de que forma os conhecimentos a serem adquiridos serão 
aplicados no desenvolvimento de suas atividades na área e componente organizacional de sua 
lotação (máximo de 3000 caracteres)* 

c) Comprovar e justificar que a participação na ação de capacitação não pode ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo (máximo de 3000 caracteres)* 

d) Justificar a escolha da instituição e tecer opinião sobre a qualidade e nível de dificuldade do 
curso (máximo de 3000 caracteres)* 

 

Termo de Compromisso e Responsabilidade 

Declaro o compromisso de apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o retorno, 
relatório de Licença para Capacitação e comprovante de participação na ação de capacitação, 
conforme acima discriminada, em conformidade com os dispositivos legais e infralegais que 
regem a Licença para Capacitação na Comissão de Valores Mobiliários, sob pena de restituir à 
CVM todos gastos com o meu aperfeiçoamento, incluindo os valores relativos à remuneração 
do período da licença. 

Comprometo-me ainda a não solicitar licença para tratar de interesses particulares, 
aposentadoria, exoneração ou vacância por posse em outro cargo inacumulável antes de 
decorrido período equivalente ao do afastamento concedido, contados da data de retorno ao 
trabalho, salvo antecipada indenização de todos os gastos com o meu aperfeiçoamento, 
incluindo os valores relativos à remuneração do período da licença. 

Declaro, ainda, estar ciente de todos os dispositivos da Portaria/CVM/PTE/Nº 117, de 21 de 
agosto de 2018. 

As informações acima prestadas são de minha inteira responsabilidade. 

 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 31. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 890, de 31 de agosto de 2018 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 119, DE 21 DE AGOSTO DE 2018 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 
327, de 11 de julho de 1977, com fundamento nos arts. 143, 148 e 152, todos da Lei n. 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve: 

I - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela Portaria CVM/PTE/Nº 80, de 21 de junho 
de 2018, publicada no Boletim de Pessoal nº 885-A, em 26 de junho de 2018, com o fito de dar 
cumprimento à Decisão CVM/PTE nº 4/2018, de 24.05.18, em seu Parágrafo 55, prolatada no 
âmbito do Processo CVM/SEI nº 19957.005874/2017-39, bem como para elucidar eventuais 
fatos conexos que surjam no decorrer das apurações. 

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os 60 (sessenta) dias 
concedidos a partir de 25 de agosto de 2018. 

 
 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/SGE/Nº 122, DE 16 DE AGOSTO DE 2018 

O SUPERINTENDENTE GERAL DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º da PORTARIA/CVM/PTE/Nº 37, de 31 de 
março de 2017, e com fundamento no Decreto nº. 5707, de 23 de fevereiro de 2006, resolve: 

Autorizar a concessão de bolsas de estudo, relativas ao segundo semestre de 2018, para o 
custeio parcial de cursos de idiomas estrangeiros, observado o cumprimento das exigências do 
Programa de Idiomas Estrangeiros, aos servidores abaixo relacionados: 

 Nome Cargo 

Bolivar Abrantes Vivacqua Inspetor 

César de Freitas Henriques Gerente 

Carlos Guilherme de Paula Aguiar Superintendente 

David Menegon Analista 

Érico Lopes dos Santos Gerente 

Fernando Soares Vieira Superintendente 

Jorge Alexandre Casara Inspetor 

Lívia Skora Cataldo Singh Benicio Analista 

Lourdes Helena Mossolin Agente Executivo 

Luis Paulo Canale Pereira Inspetor 

Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva Gerente 

Marcio Ferreira Santana Agente Executivo 

Margareth Noda Analista 

Maria de Fátima Moura de Castro Agente Executivo 

Maria Lúcia Macieira de Mello Inspetora 

Mario Luiz Lemos Superintendente 
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 Nome Cargo 

Nara Cecília de Melo Agente Executivo 

Paula Marina Sarno Inspetor 

Saulo Prokesch Analista 

Sérgio Henrique Bunioto Analista 

Sérgio Kohn de Penhas Inspetor 

Zora Motta Fayal de Lyra Assistente Técnico 

 
 

Original assinado por 

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS 

Superintendente Geral 
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ATA CVM Nº 5, DE 10 DE AGOSTO DE 2018. 

Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM - CEGEP 

(Comitê instituído pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 100, de 21/07/17) 

Este Comitê se reuniu em 09/08/2018, para discutir as minutas de portaria sobre (i) Licença 
para Capacitação, (ii) Programa de Educação Regular – PER e (ii) Concessão de Incentivo para 
Obtenção de Certificações Profissionais. 

Participaram os membros permanentes MARCELO SANTOS BARBOSA (Presidente), 
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS (Superintendente Geral), DARCY CARLOS DE 
SOUZA OLIVEIRA (Superintendente Administrativo-Financeiro) e DANIEL VALADÃO DE 
SOUSA CORGOZINHO (Superintendente de Planejamento), e os membros BRUNO 
BARBOSA DE LUNA, como ocupante de função comissionada do poder executivo nível 4, e 
GUILHERME DE SOUZA DEMARIA, como representante do quadro efetivo da CVM. 

A reunião contou com a assessoria de CATARINA CAMPOS DA SILVA PEREIRA (Chefe de 
Gabinete), OVIDIO ROVELLA (Coordenador de Capacitação) e ANDREA COELHO (Gerente 
de Recursos Humanos), tendo sido instruída e secretariada por RAPHAEL PIRES DE MOURA 
THEOPHILO (Analista de Recursos Humanos). 

No âmbito deste Comitê, foram apresentados e discutidos os aspectos gerais e pontos de 
atenção referentes às minutas objeto de análise, tendo sido deliberado, por consenso, a 
aprovação das mesmas. 

Concluídos os assuntos pautados e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo 
sido solicitado à GAH e CAP que procedam com as ações pertinentes às presentes deliberações. 

 
 
 

Original assinado por 

RAPHAEL PIRES DE MOURA THEOPHILO – Analista 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA – Superintendente Administrativo-Financeira 

GUILHERME DE SOUZA DEMARIA – Inspetor 
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS – Superintendente Geral 

MARCELO SANTOS BARBOSA – Presidente 
BRUNO BARBOSA DE LUNA – Chefe de Assessoria 

DANIEL VALADÃO DE SOUSA CORGOZINHO – Superintendente de Planejamento 


