
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria 0096/2019 - SSP

O Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás no uso da competência que lhe
foi delegada pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 22.963,
tendo em vista os assuntos afetos a esta Pasta e o Processo/SEI n. 201900016001742,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Paulo José Alves de Oliveira, Assistente de Gestão
Administrativa, portador do CPF n. 576.477.471-34 para que, a partir de 01/02/2019, fique responsável
pelas atribuições inerentes à Gerência de Gestão de Pessoas  desta Pasta, abaixo elencadas, pelo tempo
que se fizer necessário.

I – promover a alocação e a realocação de servidores e demais colaboradores nas
unidades administrativas do órgão, a partir da análise de suas competências e da identificação das
necessidades dos respectivos processos de trabalho;

II – registrar e manter atualizados os dados cadastrais, funcionais e financeiros dos
servidores e demais colaboradores em exercício do órgão, bem como a respectiva documentação
comprobatória;

III - efetuar o registro e o controle de frequência, férias, licenças e afastamentos de
servidores, além de manter atualizadas as suas informações pessoais e profissionais;

IV – elaborar a folha de pagamento dos servidores, conforme critérios e parâmetros
estabelecidos pela unidade central especializada do Poder Executivo;

V - proceder à orientação e aplicação da legislação de pessoal, referente aos direitos,
vantagens, responsabilidades, deveres e ações disciplinares;

VI - controlar a entrada e saída de documentos e dossiês dos servidores;

VII - administrar e coordenar as emissões de fichas médicas, ordem de serviços,
informações e declarações dos servidores;

VIII - executar os procedimentos de concessão e controle de férias regulamentares dos
servidores;

IX - manter sistematicamente contato com o órgão de competência, visando
compatibilizar as ações e procedimentos relativos a pessoal;

X - promover o controle dos contratos relativos a estágios, bem como dos estagiários,
bem como promover o acompanhamento da atuação de menores aprendizes no âmbito do órgão, em
conformidade com diretrizes e políticas pertinentes estabelecidas para o Estado;

XI - fornecer à unidade competente os elementos necessários para cumprimento de
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos servidores;

XII – realizar levantamento de necessidades, planejar e executar as ações de capacitação
e desenvolvimento de competências dos servidores e demais colaboradores em exercício no órgão
integrados estrategicamente aos processos da organização;

XIII – aplicar na forma da lei os procedimentos de avaliação de desempenho e do
estágio probatório dos servidores em exercício no órgão;

XIV – promover permanentemente atividades voltadas à valorização e a integração dos



servidores do órgão;

XV – desenvolver políticas, diretrizes e programas de saúde dos servidores e higiene e
segurança do trabalho em consonância com a unidade central de recursos humanos do Poder Executivo
Estadual;

XVI – realizar outras atividades correlatas.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência de Gestão,
Planejamento e Finanças e à Gerência de Gestão e Pessoas para conhecimento e demais providências.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
 disposições em contrário.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, em Goiânia, 1º de
fevereiro de 2019.

 

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

 
 

Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a)
de Estado, em 01/02/2019, às 11:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
5671186 e o código CRC BAAA44AB.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria 0095/2019 - SSP

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso de suas atribuições legais
e usando da competência que lhe confere o Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial
do Estado n. 22.963 - Suplemento, e tendo em vista o que consta do Processo/SEI n. 201900016001742.

RESOLVE:

Art. 1º RETORNAR ao órgão de origem a servidora Coracy Nunes de Jesus,
Escrivão de Polícia Civil, portadora do CPF n. 229.139.631-53, com ônus (folha de pagamento) para o
Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil, a partir da presente data.

Art. 2º Publicar esta Portaria no sítio http://www.ssp.go.gov.br/portarias, em
cumprimento a orientação do Parecer “PA” n° 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” n°
000878/2017, ambos da Procuradoria Geral do Estado.

Art. 3º Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Gabinete do Delegado-Geral da
Polícia Civil, à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças/SSP e à Gerência de Gestão de
Pessoas para conhecimento e demais providências.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, em Goiânia, 1º de fevereiro de
2019.

 

Rodney Rocha Miranda

SECRETÁRIO

 

Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a)
de Estado, em 01/02/2019, às 11:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
5669051 e o código CRC 8A2653AB.
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