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RETIFICAÇÃO
No Diário Oficial da União nº 187, de 28 de setembro de 2016, Seção 1, página 59, na
Portaria SERES nº 567, de 27 de setembro de 2016, onde se lê: "Rua Doutor Manoel de Almeida
Belo, no município de Olinda, Estado de Pernambuco", leia-se: "Rua Doutor Manoel de Almeida Belo

.

.

.

.

Classificação
1º
2º
3º

Nome
LAURO CÉSAR DA SILVA MADURO
JÉSSICA AZEVEDO DE AQUINO
CAMILA TAVARES DE SOUSA

Nota
9,76
9,19
7,35

nº 1333, Bairro Novo, no município de Olinda, Estado de Pernambuco", conforme Nota Técnica nº
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

14/2018/CGCIES/DIREG/SERES/MEC, de 09/03/2018. (Registro e-MEC nº 201115546)

KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 352, DE 16 DE MARÇO DE 2018

PORTARIA Nº 367, DE 16 DE MARÇO DE 2018
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas
atribuições e de suas competências delegadas através da Portaria nº 01, de 02/01/2017, resolve:

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, resolve:
ALTERAR a Estrutura Organizacional do Gabinete da Reitoria da UFRPE, conforme demonstrado a seguir:
.

.

Art.1º HOMOLOGAR e tornar público o resultado do processo seletivo simplificado para

.

.

contratação temporária de Professor Substituto, conforme abaixo discriminado:

.

Estrutura Atual do Gabinete da Reitoria
Gabinete do Reitor
CD-04
Chefe de Gabinete do Reitor
FG-04
Secretaria de Gabinete do Reitor
----------------------------

Estrutura Nova do Gabinete da Reitoria
Gabinete do Reitor
CD-04
Chefe de Gabinete do Reitor
FG-04
Secretaria de Gabinete do Reitor
S/FG
Secretaria Executiva da Comissão de Ética
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
PORTARIA Nº 208, DE 16 DE MARÇO DE 2018
A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
nº 23080.061439/2017-18, homologa o resultado do concurso público
aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro de Ciências Físicas e
Matemáticas, para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo
Departamento de Química, objeto do Edital nº 106/2017/DDP,
publicado no Diário Oficial da União de 25 de outubro de 2017,
Seção 3, página 71.
Campo
de
Conhecimento:
Química/Química
Orgânica/Fotoquímica Orgânica
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Vagas: 01 (uma) sendo esta, preferencialmente, reservada
para candidatos negros conforme prevê a seção 4 deste Edital
Classe/Denominação/Nível: A/Adjunto A/1
Lista geral:
.

.

Classificação

Candidato

Média final

1º

ADRIANA PASSARELLA GEROLA

8,07

Lista de Pessoas com Deficiência:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Lista de Pessoas Negras:
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

Ministério da Fazenda
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO EM 15 DE MARÇO DE 2018
Processo SEI nº 17944.103233/2017-62.
Interessado: Estado de Pernambuco.
Assunto: Décimo Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação ao
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívidas nº 007/97/STN/COAFI, celebrado entre a União e o Estado
de Pernambuco, em 23 de dezembro de 1997, nos termos da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, da Medida Provisória nº 2.192-70,
de 24 de agosto de 2001, da Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº
151, de 5 de agosto de 2015, da Lei Complementar nº 156, de 28 de
dezembro de 2016, e do Decreto nº 9.056, de 24 de maio de 2017.
Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como o Parecer
4/2017/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pela Senhora Advogada-Geral
da União, autorizo, nos termos dos arts. 3º e 5º da Lei Complementar nº 156,
de 2016, a contratação, mediante o cumprimento das exigências legais.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Ministro

MARIA JOSÉ DE SENA

DESPACHO EM 15 DE MARÇO DE 2018
Processo SEI nº 17944.103572/2017-49.
Interessado: Estado de Goiás.
Assunto: Nono Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de
Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Dívidas nº 007/98/STN/COAFI, celebrado entre a União e o
Estado de Goiás, com a interveniência do Banco do Brasil S/A e da
Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto
de 2001, da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de
2015, da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, e do
Decreto nº 9.056, de 24 de maio de 2017.
Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como o
Parecer 4/2017/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pela Senhora
Advogada-Geral da União, autorizo, nos termos dos arts. 3º e 5º da
Lei Complementar nº 156, de 2016, a contratação, mediante o
cumprimento das exigências legais.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Ministro

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESOLUÇÃO Nº 4.645, DE 16 DE MARÇO DE 2018
Define metodologia para cálculo da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP).
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão extraordinária realizada em 16 de
março de 2018, com base no art. 2º da Lei nº 9.365, de 16 de
dezembro de 1996, resolveu:
Art. 1º A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), de que
trata o art. 2º da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, a
vigorar a partir de 1º de abril de 2018, será calculada segundo a
metodologia estabelecida nesta Resolução.
Art. 2º A TJLP, que vigorará durante cada trimestrecalendário, será apurada de acordo com a seguinte fórmula,
expressa em forma percentual, com duas casas decimais:

I - "M" corresponde à meta de inflação de doze meses
mencionada no inciso I do art. 1º da Lei nº 9.365, de 1996,
expressa em forma percentual, com duas casas decimais; e
II - "P" corresponde ao prêmio de risco mencionado no
inciso II do art. 1º da Lei nº 9.365, de 1996, expresso em forma
percentual, com duas casas decimais.
Parágrafo único. O valor da TJLP terá como limite superior
o valor da meta para a Taxa Selic definida pelo Comitê de Política
Monetária (Copom), de que trata a Circular nº 3.868, de 19 de
dezembro de 2017, vigente na data de divulgação da TJLP, expressa
em forma percentual, com duas casas decimais, quando o valor dessa
meta for igual ou superior a 8,50% (oito e meio por cento).

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018031900040

Art. 3º A meta de inflação "M" mencionada no inciso I
do art. 2º desta Resolução será calculada pro rata para os doze
meses seguintes ao primeiro mês de vigência da TJLP, inclusive,
baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 4º O prêmio de risco "P" mencionado no inciso II do
art. 2º desta Resolução será apurado de acordo com as seguintes
fórmulas:
I - No caso de NTNm ³ 4:
P = NTNm - 2; e
II - No caso de NTNm < 4:
P = 0,5 . NTNm.
Parágrafo único. A taxa "NTNm" mencionada no caput
corresponderá à média aritmética simples das taxas apuradas a
cada dia útil dos seis meses imediatamente anteriores ao dia de
sua apuração, contados de data a data, relativas aos vértices de
três anos da estrutura a termo da taxa de juros das Notas do
Tesouro Nacional, Série B (NTN-B), e será expressa em termos
percentuais, com duas casas decimais, sob a forma anual,
considerando a convenção de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis.
Art. 5º A estrutura a termo da taxa de juros de que trata
o parágrafo único do art. 4º será estimada diariamente, por meio
de modelo paramétrico que utilize metodologia de minimização de
erros em relação a preços de mercado das NTN-B.
§ 1º A base de dados para a apuração dos preços de
mercado mencionados no caput será composta pelas operações
definitivas realizadas no mercado secundário, registradas no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para todos
os vencimentos de NTN-B disponíveis.
§ 2º Serão excluídas da base de dados, segundo critérios
do Banco Central do Brasil:
I - as NTN-B de determinada data de vencimento que
sistematicamente não forem negociadas no mercado secundário;
e
II - as operações realizadas com preços que divirjam de
forma desarrazoada do preço médio de mercado.
§ 3º Caso não seja possível estimar adequadamente o
preço da NTN-B de um ou mais vencimentos, por não haver, a
critério do Banco Central do Brasil, negociações suficientes no
mercado secundário, serão utilizados preços indicativos que
tenham ampla aceitação como referência de preços no mercado
financeiro nacional.
§ 4º Na eventual impossibilidade da estimação
mencionada no caput, inclusive em virtude de insuficiência de
informações sobre negociações no mercado secundário e,
simultaneamente, ausência dos preços indicativos mencionados no
§ 3º, poderão ser adotados parâmetros estimados com base nos
dados do dia útil imediatamente anterior.
Art. 6º O Banco Central do Brasil deverá apurar e
divulgar a TJLP no último dia útil de cada trimestre
imediatamente anterior ao de sua vigência.
Art. 7º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar
as normas e a adotar as medidas julgadas necessárias à execução
do disposto nesta Resolução.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ILAN GOLDFAJN
Presidente do Banco Central do Brasil

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

