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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Subsecretaria de Conformidade e Integridade

Edital SCI/MINFRA nº 239, de 15 de outubro de 2021

REGULAMENTA OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO SELO FOMENTO INFRA + INTEGRIDADE 2022 DO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PROCESSO Nº 50000.027445/2021-48

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Do Objetivo

1.1.1. O "Selo Fomento Infra + Integridade" 2022, instituído pela Portaria MInfra nº 127, de 1º de outubro de 2021,
doravante designado Selo 2022, destina-se a fomentar a integridade nas relações contratuais com a Administração
Pública Federal, mediante reconhecimento, pela premiação com o Selo 2022, a empresas do setor de Infraestrutura
de transportes rodoviários, doravante designadas empresas, que, reconhecidamente, desenvolvam boas práticas de
governança, compreendendo Compliance, integridade, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, tendo
por objetivos:

a) estimular a implementação de programas de integridade, ética, transparência, conformidade, responsabilidade
social, sustentabilidade e de prevenção à fraude e à corrupção, em seu amplo espectro econômico, social, legal e
ambiental;

b) conscientizar empresas do setor de infraestrutura de transportes rodoviários sobre o relevante papel destas no
enfrentamento às práticas ilícitas e antiéticas;

c) reconhecer práticas de integridade, ética e sustentabilidade das empresas do setor de infraestrutura de transportes
rodoviários, no relacionamento entre si e com o setor público; e

d) mitigar riscos de ocorrência de fraudes e atos de corrupção nas relações entre o setor público e as empresas do
setor de infraestrutura de transportes rodoviários.

1.1.2. Ficam impedidas de participar do processo de obtenção do Selo 2022:

1.1.2.1. As empresas condenadas pela Justiça por crimes praticados contra a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios;

1.1.2.2. As empresas que celebraram Acordo de Leniência com a Controladoria-Geral da União - CGU nos últimos 5
(cinco) anos, e não apresentem manifestação da CGU sobre o cumprimento regular dos compromissos de integridade
previstos nesses respectivos acordos.

1.2. Da Validade

1.2.1. O Selo 2022 terá validade de um ano, contado da data de premiação, e, por consequência, sua logomarca
deverá ser alterada todo ano, para �ns de identi�cação visual do exercício a que se refere.

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO SELO 2022

O processo para obtenção do Selo Fomento Infra + Integridade transcorrerá de acordo com as seguintes fases:

1ª) Inscrição
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2ª) Avaliação

3ª) Homologação

4ª) Premiação

2.1. Da Inscrição

2.1.1. A empresa interessada em obter o Selo 2022 deverá realizar inscrição no período de 1º de fevereiro a 30 de abril
de 2022.

2.1.2. O procedimento de inscrição inicia-se com o preenchimento do Formulário de Inscrição disponibilizado no sítio
eletrônico o�cial do Ministério da Infraestrutura – MInfra, no espaço reservado às informações sobre o Selo 2022:

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/selo2022

2.1.3. Não serão considerados os formulários enviados fora do prazo previsto no item 2.1.1.

2.2. Dos Requisitos de Habilitação

2.2.1. As empresas que se inscreverem para �ns de obtenção do Selo 2022 deverão encaminhar ao Ministério da
Infraestrutura, conforme as orientações dispostas no Formulário de Inscrição, os seguintes documentos:

2.2.1.1. Sob o enfoque da admissibilidade

a) contrato social registrado na Junta Comercial da cidade sede da empresa;

b) cópia em PDF de um ou mais contratos �rmados pela empresa com a Administração Pública Federal, que
comprove o atendimento da previsão disposta no artigo 1º da Portaria nº 127/2021. Os seguintes dados do contrato
devem ser informados no Formulário de Inscrição: (i) número do contrato, (ii) valor, (iii) data de assinatura; (iv) término
de vigência; (v) órgão superior (órgão pagador).

2.2.1.2. Sob o enfoque da integridade:

a) formulário Programa de Compliance (conforme modelo anexo I), devidamente preenchido, e arquivos em PDF
contendo as evidências correspondentes a cada item nele relacionado, com a identi�cação nominal precisa de cada
arquivo;

b) comprovante de assinatura do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, promovido pelo Instituto
Ethos; e

c) comprovante de nada consta do Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, previsto na Lei 12.846, de 1º de
agosto de 2013.

d) Listagem em planilha eletrônica com todos os pro�ssionais do sistema CONFEA que atuaram para a execução do
contrato que comprove o atendimento da previsão disposta no artigo 1º da Portaria nº 127/2021, acompanhada das
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART emitidas pela unidade do CREA pertinente. Na listagem
devem contar as seguintes informações: nome completo, nº do CREA do pro�ssional, data da contratação, nº da ART,
descrição do objeto da ART, número do contrato associado, formação acadêmica do pro�ssional; e

e) autodeclaração ou certidão de adimplência com relação a todos os subcontratados que atuaram para a execução
do contrato que comprove o atendimento da previsão disposta no artigo 1º da Portaria nº 127/2021.

2.2.1.3. Sob o enfoque da responsabilidade social:

a) comprovante de nada consta da Lista Suja do Trabalho Escravo ou Análogo ao Escravo previsto na legislação
vigente do Ministério do Trabalho e Previdência;

b) autodeclaração de que não consta da Lista Suja do Trabalho Escravo ou Análogo ao Escravo do Ministério do
Trabalho e Previdência (conforme modelo anexo II);

c) comprovante de nada consta de Infrações Trabalhistas relacionadas ao trabalho infantil, retirado da página o�cial
do Ministério do Trabalho e Previdência (conforme anexo III).

2.2.1.4. Sob o enfoque da sustentabilidade:
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a) certidão negativa Criminal da Justiça Federal, em primeiro e segundo graus da unidade da federação, e do
respectivo Tribunal Regional Federal, em que a sede da empresa e suas �liais estão sediadas, levando em
consideração somente os processos transitados em julgado nos últimos 5 (cinco) anos;

b) certidão negativa Criminal da Justiça Estadual, em primeiro e segundo graus da comarca e respectiva unidade da
federação em que a sede da empresa e suas �liais estão sediadas, levando em consideração somente os processos
transitados em julgado nos últimos 5 (cinco) anos;

c) certidão negativa de débitos junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, para sede e �liais da empresa (https://servicos.ibama.gov.br/sica�ext/ ); e

d) certidão negativa de embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, para sede e �liais da empresa
(https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php?
num_autencicacao= ); e

e) certi�cado de Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com a norma NBR ISO 14.001 e suas atualizações, emitido
por Organismo Acreditado pelo INMETRO (conforme  http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?
seq_tipo_relacionamento=5 )

f) As empresas reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres deverão apresentar as informações sobre
sustentabilidade ambiental, pelo menos, quanto ao último período de apuração do Índice de Desempenho Ambiental
– IDA, estabelecido pela mencionada Agência.

2.3. Da Avaliação

2.3.1. A fase de Avaliação será desenvolvida pelo Comitê Técnico de Integridade do Ministério da Infraestrutura,
doravante designado CTI, no prazo de 90 (noventa) dias, período no qual serão realizadas as atividades de Análise
Documental e de Análise Final.

2.3.2. A Análise Documental terá a duração de 10 dias. Neste período serão veri�cados os documentos entregues
pelas empresas na Fase da Inscrição. Terminada a Análise Documental, O CTI confeccionará o Relatório Simpli�cado -
RS, que será enviado às respectivas empresas.

2.3.3. No âmbito do RS serão consideradas habilitadas as empresas que encaminharem todos os documentos
discriminados no item 2.2 deste edital, e inabilitadas as que deixarem de encaminhar ao menos um desses
documentos.

2.3.4. Os documentos e informações encaminhados pelas empresas habilitadas serão analisados pelo CTI, que
elaborará, ao �nal da Fase de Avaliação, o Relatório de Análise Final - RAF correspondente a cada empresa.

2.3.5. No âmbito do RAF, o CTI se manifestará pela aprovação ou não da empresa, para �ns de obtenção do Selo 2022.

2.3.6. Concluída a elaboração de todos os RAF, o CTI encaminhará os relatórios correspondentes às respectivas
empresas.

2.3.7. Os RAF cuja conclusão tenha sido pela aprovação serão remetidos aos titulares e suplentes do Comitê Gestor de
que trata a Portaria MInfra n° 127/2021, para �ns de homologação.

2.3.8. O encaminhamento de que trata o item 2.3.7 deverá ocorrer com antecedência mínima de 7 (sete) dias da
reunião ordinária do Comitê Gestor. 

2.3.9. O CTI certi�cará se os RAF foram recebidos por todos os titulares e suplentes do Comitê Gestor.

2.3.10. As empresas que apresentarem informações ou documentos falsos serão excluídas sumariamente do
processo, e �carão impedidas de concorrer a novas edições do Selo Fomento Infra+ Integridade pelo período de 2
(dois) anos, contado da ocorrência do fato gerador.

2.3.11. O CTI poderá solicitar esclarecimentos ou documentos adicionais, em caso de dúvida relacionada à
documentação apresentada ou para complementação de informações julgadas pertinentes.

2.3.12. O prazo previsto no item 2.3.1 poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, a critério do CTI.

3. DOS RECURSOS
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3.1. Dos recursos ao relatório simpli�cado

3.1.1. As empresas não habilitadas à obtenção do Selo 2022 poderão apresentar recurso conforme as orientações
disponibilizadas no sítio eletrônico do Selo 2022 <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/selo2022> no prazo de 10
(dez) dias corridos, contado do recebimento do Relatório Simpli�cado - RS.

3.1.2. Será admitido apenas recurso que tenha por objeto:

a) esclarecimentos sobre omissões, contradições e erro material; e

b) esclarecimentos sobre recusa de documento encaminhado pela empresa.

3.1.3. No recurso, a recorrente deverá apontar, de forma objetiva, a omissão, a contradição ou o erro material
questionados.

3.1.4. Na fase recursal não será admitida a apresentação de novos documentos que digam respeito ao item 2.2 deste
edital.

3.1.5. O recurso da decisão contida no RS será analisado pelo CTI, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado do
término do prazo de que trata o item 3.1.1 deste Edital.

3.2. Dos recursos ao relatório de análise �nal

3.2.1. As empresas não aprovadas poderão apresentar recurso conforme as orientações disponibilizadas no sítio
eletrônico do Selo 2022 <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/selo2022> no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contado do recebimento do Relatório de Análise Final – RAF.

3.2.2. O recurso da decisão contida no RAF será analisado pelo CTI, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado do
término do prazo de que trata o item 3.2.1 deste Edital.

3.2.3. Os recursos indeferidos serão submetidos à apreciação do Comitê Gestor, que decidirá pelo provimento ou não,
em reunião extraordinária para esse �m convocada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da
análise do recurso.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1. Previamente à publicação da homologação, o CTI comunicará o resultado às empresas habilitadas e aprovadas,
mediante envio do respectivo RAF e Certidão do resultado da deliberação do Comitê Gestor, que as aprovou.

4.2. Não serão divulgados os dados das empresas não habilitadas a concorrer ao Selo 2022, bem como os das não
aprovadas à obtenção do Selo 2022.

4.3. Previamente à comunicação prevista no item 2.3.2 e à consequente divulgação do nome das empresas
habilitadas, caberá  ao CTI promover diligências perante a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da
União, a Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia Federal, e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, para veri�car a existência de processos administrativos ou judiciais, denúncias ou
quaisquer notícias desabonadoras que possam provocar dúvidas ou questionamentos em relação às boas práticas de 
governança, compreendendo a integridade, ética e sustentabilidade.

4.4. As informações obtidas a partir das diligências mencionadas no item 4.3 serão comunicadas ao Comitê Gestor
que, a depender do teor das informações, decidirá pela permanência ou não da empresa no processo para obtenção
do Selo 2022.

5. DAS EMPRESAS APROVADAS – REQUISITO ADICIONAL

5.1. As empresas aprovadas deverão assinar o Pacto pela Ética, Integridade e Sustentabilidade, conforme modelo
disponibilizado pelo CTI.

5.2. O não cumprimento do disposto no item 5.1 impedirá a obtenção do Selo 2022.

6. DO RECONHECIMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

6.1. Fica assegurado ao Ministério da Infraestrutura a divulgação das boas práticas de governança adotadas pelas
empresas premiadas com o Selo 2022, com objetivo de:
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a) promover o reconhecimento das empresas; e

b) disseminar e incentivar a adoção de boas práticas de governança.

6.2. As boas práticas citadas no item 6.1 serão selecionadas pelo CTI.

6.3. Serão considerados como critérios para a escolha das boas práticas adotadas, a efetividade e a inovação.

6.4. Será divulgada apenas uma das boas práticas de governança de cada empresa.

7. DOS DIREITOS E DEVERES DAS EMPRESAS PREMIADAS

7.1. Dos Direitos

7.1.1. São direitos das empresas premiadas com o Selo 2022:

a) ter o nome divulgado no sítio eletrônico do Ministério da Infraestrutura ou em quaisquer outros meios de
comunicação e publicidade; e

b) utilizar o Selo 2022 em produtos, embalagens, documentos, sítios eletrônicos, comerciais, folders, placas, veículos e
a�ns, pelo período de um ano, contado da data de premiação.

7.2. Dos Deveres

7.2.1. São deveres das empresas premiadas com o Selo 2022:

a) responsabilizar e punir empregados e dirigentes que pratiquem atos antiéticos e ilegais em assuntos relacionados
às atividades da empresa;

b) utilizar o Selo 2022 em conformidade com os termos deste Edital, pelo período de um ano contado da data de
premiação;

c) divulgar o Selo 2022 em seus meios de comunicação e perante os fornecedores, prestadores de serviço e clientes,
pelo período de um ano, contado da data de premiação;

d) manter as condições de habilitação, mesmo após eventual premiação, sob pena de perda do Selo 2022; e

e) prestar os esclarecimentos e as informações que vierem a ser solicitados pelo CTI ou pelo Comitê Gestor, no prazo
determinado, durante o prazo de vigência do Selo 2022.

7.2.2. O uso de informações falsas ou de qualquer outro artifício de comprovada má-fé acarretará sumária exclusão
do direito de uso do Selo 2022, cumulada com a suspensão do direito de concorrer ao prêmio pelo período de dois
anos, contado da ocorrência do fato gerador.

7.2.3. A aplicação da penalidade descrita no item 7.2.2 se dará mediante comunicação formal da autoridade
mencionada no item 8.1.

8. DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE USO DO SELO 2022

8.1. Será suspenso o direito de uso do Selo 2022, mediante comunicação formal do Secretário-Executivo do Ministério
da Infraestrutura, da empresa sobre a qual constar algum dos seguintes registros:

a) cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, previsto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013;

b) lista Suja do Trabalho Escravo ou em situação Análoga do Ministério do Trabalho e Previdência;

c) investigações policiais que veri�quem a incidência de crimes contra a Administração Pública praticados pelos
gestores, diretores, sócios ou outros representantes da empresa premiada; e

d) existência de Processo Administrativo de Responsabilidade de pessoas jurídicas.

8.2. A suspensão de que trata o item 8.1 deste Edital também poderá ser aplicada em caso de novos fatos que
comprovem o envolvimento ou a tolerância da empresa com práticas ilegais ou falhas éticas, tais como:



a) denúncias e condenações administrativas ou judiciais no Brasil ou no exterior pela prática de atos de corrupção e
fraude; e

b) denúncias e condenações administrativas ou judiciais no Brasil ou no exterior por graves infrações aos direitos
humanos e ao meio ambiente.

8.3. A penalidade de que tratam os itens 8.1 e 8.2 será aplicada somente após o exercício do contraditório e da ampla
defesa pela empresa que se sentir prejudicada, nos termos da Lei nº 9.784, de 1º de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A participação da empresa no processo de obtenção do Selo 2022 é gratuita.

9.2. A premiação do Selo 2022 não será monetária, consubstanciando-se no anúncio e no reconhecimento pelo
Ministério da Infraestrutura das ações de fomento de boas práticas de Compliance, incorporadas pelas empresas
vencedoras em suas estruturas organizacionais.

9.3. Salvo nas hipóteses previstas no item 3 deste Edital, não caberá recurso contra decisão do Comitê Gestor.

9.4. As informações e os documentos apresentados pelas empresas, bem como os relatórios produzidos no âmbito
do CTI não serão divulgados, ressalvado o previsto nos itens 2.3.2 e 2.3.6, que será divulgado somente às respectivas
empresas.

9.5. O Comitê Técnico de Integridade - CTI atuará como Secretaria Executiva do Comitê Gestor.

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CTI.

 

ANEXOS AO EDITAL

 

1. ANEXO I

FORMULÁRIO - PROGRAMA DE COMPLIANCE

EMPRESA: 

TOTAL DE COLABORADORES: 

DATA DE INSTITUIÇÃO DA ÁREA DE COMPLIANCE: 

DATA DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE: 

NOME DA ÁREA DE COMPLIANCE: 

COMPLIANCE OFFICER: 

 

  EVIDÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMPLIANCE SIM NÃO
NOME
DO
ARQUIVO

01 Instância   responsável pelo Programa de integridade      

02 Instância de Integridade vinculada à Presidência ou ao Conselho de
Administração - CONSAD

     

03 Comprometimento e apoio da alta direção      



04 Política de relacionamento com o setor público      

05 Política relativa ao oferecimento de hospitalidade, brindes e
presentes

     

06 Política de contratação de terceiros      

07 Política sobre Patrocínios e Doações      

08 Política de Con�ito de Interesses      

09 Regras, políticas e procedimentos para mitigação dos riscos      

10 Código de ética ou conduta disponível no site da empresa      

11 Divulgação dos códigos por intermédio de jornais internos,
cartazes, e-mail ou notícias na rede corporativa

     

12 Setor responsável por Plano de capacitação na temática
integridade/compliance voltado ao treinamento contínuo

     

13
Relação de participação de dirigentes e empregados em
treinamentos nos últimos dois anos nos temas relacionados ao
Programa de Compliance ou ao Código de Ética ou Conduta

     

14 Previsão de aplicação de medidas disciplinares em decorrência da
violação de princípios e regras de integridade

     

15 Área ou pessoa responsável por decidir pela aplicação de sanções
disciplinares

     

16 Área ou pessoa responsável por investigação interna em caso de
ilícitos ou fraudes penais

     

17 Investigação interna prevê �uxo de tratamento e prazos      

18
Comprovação da existência de canal de denúncia, por meio de
versão em PDF da página, no sítio eletrônico da empresa, em que
conste link do referido canal

     

19

Demonstração de que o canal de denúncia está acessível para o
usuário no website da empresa, com opção de apresentação de
forma anônima e com a informação de que, em optando por se
identi�car, terá sua identidade preservada.

     

20 Regras e/ou métodos adotados para o recebimento, análise de
admissibilidade e apuração de denúncias na empresa

     



21 Estratégia para monitoramento contínuo      

  EVIDÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMPLIANCE TOTAL
NOME
DO
ARQUIVO

22 Pessoas lotadas na área de Integridade    

23
Percentual de empregados que receberam treinamento sobres
valores e orientações gerais dos Programas de integridade nos
últimos 12 meses

   

24
Percentual de dirigentes que receberam treinamento sobres
valores e orientações gerais dos Programas de integridade nos
últimos 12 meses            

   

25 Quantidade de Investigações Internas realizadas nos últimos 12
meses

   

26 Quantidade de Medidas Disciplinares aplicadas nos últimos 12
meses

   

27 Número de denúncias registradas de forma Anônima, nos últimos
12 meses

   

28 Número de denúncias registradas com Identi�cação, nos últimos
12 meses

   

29 Número de denúncias Apuradas, nos últimos 12 meses    

30 Número de denúncias em Apuração, nos últimos 12 meses    

31 Número de denúncias Arquivadas, nos últimos 12 meses    

32 Número de denúncias Procedentes, nos últimos 12 meses    

33 Número de denúncias Improcedentes, nos últimos 12 meses    

 

2. ANEXO II

AUTODECLARAÇÃO DE QUE NÃO CONSTA DA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

 

DECLARAÇÃO

 



Ao Comitê Técnico de Integridade – CTI/MInfra,

 

A [nome da empresa], CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx, declara para �ns de inscrição no Programa Selo Fomento Infra +
Integridade 2022 que NÃO SUBMETE nenhum de seus colaboradores a situações de trabalho análogas às de
escravo, tais como: a submissão de trabalhador a trabalhos forçados; a submissão de trabalhador a jornada
exaustiva; a sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho; a restrição da locomoção do trabalhador,
seja em razão de dívida contraída, seja por meio do cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte
do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o �m de retê-lo no local de trabalho; a vigilância ostensiva no local
de trabalho por parte do empregador ou seu preposto, com o �m de retê-lo no local de trabalho; a posse de
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, por parte do empregador ou seu preposto, com o �m de retê-lo no
local de trabalho.

Da mesma forma, declara que NÃO CONSTA na Lista Suja do Trabalho Escravo ou Análogo ao Escravo publicada
pelo Ministério do Trabalho e Previdência, conforme o link abaixo.

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf

 

Local, data

________________________________

NOME

ASSINATURA

função na empresa

 

 

 

3. ANEXO III

COMPROVANTE DE NADA CONSTA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS RELACIONADAS AO TRABALHO INFANTIL DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Na página do Ministério do Trabalho e Previdência, faça a emissão de duas Certidões de Infrações Trabalhistas da
seguinte maneira:

1. Entre no site: http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/
2. Selecione “MENOR APRENDIZ” na opção “Grupo de Infrações”; “Todos” na opção “Dispositivo Legal” e “Todos” na

opção “Situação”
3. Emita a certidão com o CNPJ da empresa requerente
4. Repita o procedimento e emita nova certidão, selecionando “PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR” na opção

“Grupo de Infrações”; “Todos” na opção “Dispositivo Legal” e “Todos” na opção “Situação”

 

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf
http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/


DANIEL OLIVEIRA SILVA

CLÁUDIO HENRIQUE FERNANDES PAIVA

CARLOS VINÍCIUS BRITO REIS

FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA



A autenticidade deste documento poderá ser veri�cada acessando o link:

https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/82703

Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe

https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/82703

