
 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

Rua Duque de Caxias, 346 - São José - CEP: 49015-320 - Aracaju - SE Tel: (0xx79)3226-2200 
Acesse este Boletim de Recursos Humanos também no sítio: www.seplag.se.gov.br 

1 

 
 
 

 
 
 
 

SEÇÃO 1 
Licença Médica 

 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA 

 
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE ESTADO CULTURA, 
baixou as seguintes Portarias: 
 
PORTARIA N° 090/2014 - Concede a MARIA SILVÂNIA VIEIRA 
CORTES, CPF nº 267.405.595-20, Executor de Serviços Básicos, 
pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Cultura, por 10 (dez) dias de Licença Médica para Tratamento da 
Própria Saúde, no período de 19 a 28 de novembro de 2014. Laudo 
médico nº 8053 de 25 de novembro de 2014. 
 
PORTARIA N° 091/2014 - Concede a LUZIA INES DE JESUS, CPF nº 
127.096705-34, Oficial Administrativo, pertencente ao Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Cultura, por 30 (trinta) dias no 
período de 02 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 
Laudo nº 8236/2014 de 03 de dezembro de 2014. 
 
PORTARIA N° 001/2015 - Concede a ROSE MARY SANTOS MONTE, 
CPF nº 267.405.595-20, 398.641.115-15, Camareira de Teatro, 
pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Cultura, por 30 (trinta) dias, Licença Médica para Tratamento da 
Própria Saúde, no período de 11 de dezembro de 2014 a 09 de 
janeiro de 2015. Laudo médico nº8585/2014 de 18 de dezembro de 
2014. 
 
PORTARIA N° 002/2015 - Concede a LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 
006.701.778-90, Vigilante, pertencente ao Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Cultura, por 41 (quarenta e um) dias, de 
Licença Médica para Tratamento da Própria Saúde, no período de 25 
de dezembro de 2014 a 03 de fevereiro de 2015. Laudo médico 
nº8686/2014 de 29 de dezembro de 2014. 
 
PORTARIA N° 003/2015 - Concede a MARIA SILVÂNIA VIEIRA 
CORTES, CPF nº 267.405.595-20, Executor de Serviços Básicos, 
pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Cultura, por 23 (vinte e três) dias, de Licença Médica para 
Tratamento da Própria Saúde, no período de 11 de dezembro de 
2014 a 02 de janeiro de 2015. Laudo médico nº8699/2014 de 29 de 
dezembro de 2014. 
Aracaju, 07 de janeiro de 2015. 
 
ELOISA DA SILVA GALDINO 
Secretária de Estado da Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO 2 
Notificação de Licença Prêmio 

 
 
 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio do 
servidor abaixo relacionado: 
 
Notificação 001/2015 – MARIA SÃO PEDRO MARTINS FERREIRA, 
Contador, C.P.F. n° 135.847.665-91, Unidade CGE, lotação CGE, 
entrará em gozo de licença prêmio, por 01 (um) mês, referente ao 
período aquisitivo de 02/06/2007 a 31/05/2012, a partir 15/01/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 13/02/2015, restando 02 (dois) 
meses para gozo posterior. 
Aracaju, 22 de dezembro de 2014. 
 
 
 IPESAÚDE 

 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 52/2015 – CARMEM LÚCIA M. LEITE, Médico, CPF n° 
168.512.344-91, unidade IPESAÚDE, lotação Itabaiana, entrará em 
gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
12/07/2005 a 12/07/2010, a partir de 01/10/2014, retornando no 
primeiro dia útil após 29/11/2014, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 03 de outubro de 2014. 
 
Notificação n° 99/2015 – MAGNOBALDO SILVEIRA DOS SANTOS, 
Médico, CPF n° 201.757.875-49, unidade IPESAÚDE, lotação S.P.A, 
entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
de 07/05/2001 a 07/05/2006, a partir de 01/12/2014, retornando no 
primeiro dia útil após 29/01/2015, restando 120 (cento e vinte) dias 
para gozo posterior. 
Aracaju, 17 de novembro de 2014. 
 
Notificação n° 100/2015 – CECILIANO JORGE SEIXAS CHAGAS, 
Procurador, CPF n° 069.135.125-20, unidade IPESAÚDE, lotação 
Procuradoria Jurídica, entrará em gozo de licença prêmio, referente 
ao período aquisitivo de 22/10/2009 A 22/10/2014, a partir de 
10/11/2014, retornando no primeiro dia útil após 07/02/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 21 de novembro de 2014. 
 
Notificação n° 114/2015 – ÂNGELA MARIA MENEZES SANTOS, 
Telefonista, CPF n° 357.058.255-87, unidade IPESAÚDE, lotação 
Perícia Interna, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 16/05/2003 a 16/05/2008, a partir de 
05/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 03/02/2015, 
restando 60 (sessenta) dias para gozo posterior. 

 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
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Aracaju, 29 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 120/2015 – TÂNIA MARIA DANTAS LEANDRO, 
Fonoaudióloga, CPF n° 414.829.057-87, unidade IPESAÚDE, lotação 
Centro de Reabilitação, entrará em gozo de licença prêmio, referente 
ao período aquisitivo de 11/05/2009 a 11/05/2014, a partir de 
12/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 12/03/2015, 
restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 30 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 124/2015 – ALINE DE OLIVEIRA SOUZA LOPES, Oficial 
Administrativo, CPF n° 918.594.765-20, unidade IPESAÚDE, lotação 
GEOF, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 14/04/2008 a 13/04/2013, a partir de 02/01/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 31/01/2015, restando 00 (zero) 
dias para gozo posterior. 
Aracaju, 29 de dezembro de 2014. 
 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 041/2014 – EDSON DOS SANTOS, Oficial 
Administrativo, CPF n° 256.376.905-10, unidade PGE, lotação 
Procuradoria Especial do Contencioso Cível, entrará em gozo de 
licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 08/06/1996 a 
07/06/2001, a partir de 04/02/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 05/03/2015, restando 210 (duzentos e dez) dias para gozo 
posterior. 
 
Notificação n° 042/2014 – CELI SIMÕES MAYNARD, Oficial 
Administrativo, CPF n° 256.489.935-87, unidade PGE, lotação 
Coordenadoria de Pessoal, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 20/05/1996 a 19/05/2001, a partir 
de 19/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 20/03/2015, 
restando 240 (duzentos e quarenta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 17 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 043/2014 – JÉSSICA GARCIA CRUZ CARVALHO, Oficial 
Administrativo, CPF n° 033.094.385-54, unidade PGE, lotação 
Procuradoria Especial da Via Administrativa, entrará em gozo de 
licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 21/11/2008 a 
20/11/2013, a partir de 19/02/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 20/03/2015, restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 044/2014 – PEDRO DURÃO, Procurador do Estado da 
Classe Especial, CPF n° 273.632.955-49, unidade PGE, lotação 
Procuradoria Especial de Atos e Contratos Administrativos, entrará 
em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
15/04/1999 a 14/04/2009, a partir de 04/03/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 01/07/2015, restando 90 (noventa) dias para 
gozo posterior. 
 
Notificação n° 045/2014 – RICARDO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 
Procurador do Estado da Classe Especial, CPF n° 138.021.865-91, 
unidade PGE, lotação Procuradoria Especial de Atos e Contratos 
Administrativos, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 15/05/1998 a 14/05/2003, a partir de 
04/03/2015, retornando no primeiro dia útil após 02/04/2015, 
restando 210 (duzentos e dez) dias para gozo posterior. 

Aracaju, 18 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 046/2014 – MARIA FLORA SANTOS, Oficial 
Administrativo, CPF n° 151.023.865-49, unidade PGE, lotação 
Coordenação Financeira, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 18/08/2004 a 17/08/2009, a partir 
de 19/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 20/03/2015, 
restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 30 de dezembro de 2014. 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 146/2014 – GLAIDE SELMA NASCIMENTO DE JESUS, 
Assistente Administrativo, CPF n° 154.478.555-00, unidade 
EMDAGRO, lotação COGTEC, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 01/06/1985 a 30/05/1990, a partir 
de 07/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 08/03/2015, 
restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 15 de dezembro de 2014. 

 
Notificação n° 147/2014 – JOSÉ UBIRATAN CARDOSO, Técnico 
Agrícola, CPF n° 201.383.855-72, unidade EMDAGRO, lotação 
Própria/Posto Fixo, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 08/08/1993 a 05/08/2003, a partir de 
12/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 12/03/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 15 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 148/2014 – JOÃO RONALDO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA, Técnico Agrícola, CPF n° 259.471.415-15, unidade 
EMDAGRO, lotação Ribeiropolis, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 14/05/2006 a 13/05/2011, a partir 
de 09/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 10/03/2015, 
restando 60 (sessenta) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 149/2014 – JOSÉ ALVES DANTAS, Topógrafo, CPF n° 
111.569.375-15, unidade EMDAGRO, lotação COGTEC, entrará em 
gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
14/12/1996 A 12/12/2001, a partir de 07/02/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 08/03/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 15 de dezembro de 2014. 

 
Notificação n° 01/2015 – PAULINO DOS REIS PEREIRA, Topógrafo, 
CPF n° 344.155.055-20, unidade COHIDRO, lotação SEDE, entrará em 
gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
23/02/1999 a 21/02/2004, a partir de 01/04/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 30/04/2015, restando 60 (sessenta) dias para 
gozo posterior. 
 
Notificação n° 02/2015 – ROZICLEIDE TORRES GUIMARÃES SOTERO, 
Agente Administrativo, CPF n° 441.782.205-00, unidade ITPS, lotação 
ITPS, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 05/11/2003 a 02/11/2008, a partir de 02/01/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 31/01/2015, restando 60 
(sessenta) dias para gozo posterior. 
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Aracaju, 06 de janeiro de 2015. 
 
Notificação n° 03/2015 – ARICIO RESENDE SILVA, Engenheiro 
Agrônomo, CPF n° 110.013.135-34, unidade COHIDRO, lotação Sede, 
entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
de 25/02/1997 a 23/02/2002, a partir de 01/02/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 01/04/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 07 de janeiro de 2015. 

 
Notificação n° 04/2015 – JOÃO FAUSTO VITOR DOS SANTOS, 
Técnico Agrícola, CPF n° 201.202.815-20, unidade EMDAGRO, lotação 
Cristinápolis, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 18/10/1991 a 14/10/2001, a partir de 
02/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 02/04/2015, 
restando 120 (cento e vinte) dias para gozo posterior. 

 
Notificação n° 05/2015 – JOSÉ RAIMUNDO COSTA, Motorista, CPF n° 
190.146.275-72, unidade EMDAGRO, lotação Boquim, entrará em 
gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
31/07/1985 a 28/07/1995, a partir de 02/03/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 30 (trinta) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 09 de janeiro de 2015. 

 
Notificação n° 06/2015 – REGIVALDO TRINDADE DE LIMA, Técnico 
Agrícola, CPF n° 266.753.405-06, unidade EMDAGRO, lotação Tomar 
do Geru, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 08/08/1983 a 07/08/1993, a partir de 02/03/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 30/04/2015, restando 60 
(sessenta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 09 de janeiro de 2015. 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 01/2015 – ELISABETE NOVAIS ALMEIDA, Oficial 
Administrativo, CPF n° 199.266.345-91, unidade SECULT, lotação 
Centro de Criatividade Gov. João Alves Filho, entrará em gozo de 
licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 11/04/2007 a 
09/04/2012, a partir de 02/02/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 03/05/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 07 de janeiro de 2015. 
 
Notificação n° 14/2014 – JOSÉ CARLOS VASCONCELOS DE FREITAS, 
Assessor de Operações de Artes Cênicas, CPF n° 127.271.305-97, 
unidade SECULT, lotação SMP, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 16/06/2001 a 15/06/2006, a partir 
de 23/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 23/05/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 15/2014 – JOSÉ CARLOS VASCONCELOS DE FREITAS, 
Assessor de Operações de Artes Cênicas, CPF n° 127.271.305-97, 
unidade SECULT, Lotação SMP, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 16/06/2006 a 15/06/2011, a partir 
de 24/05/2015, retornando no primeiro dia útil após 22/08/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 

 
Notificação n° 16/2014 –– MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 
Técnico em Contabilidade, CPF nº 189.610.885-72, á disposição da 
SEAGRI, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período de 
10/02/2001 a 09/02/2006, a partir de 02/02/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 03/05/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
 
Notificação n° 17/2014 –– MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 
Técnico em Contabilidade, CPF nº 189.610.885-72, á disposição da 
SEAGRI, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período de 
11/02/1996 A 09/02/2001, a partir de 04/05/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 02/08/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 22 de dezembro de 2014. 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 812/2014 – MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, Agente 
Administrativo, CPF n° 189.667.645-68, unidade SEFAZ, lotação 
CORGEF, entrará em gozo de licença prêmio por 30 (trinta) dias, 
referente ao período aquisitivo de 15/07/2005 a 13/07/2010, a partir 
de 29/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 27/02/2015, 
restando 60 (sessenta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 10 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 818/2014 – SONIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
Técnico em Contabilidade, CPF n° 336.704.555-15, unidade SEFAZ, 
lotação SUBTRANS, entrará em gozo de licença prêmio por 30 (trinta) 
dias, referente ao período aquisitivo de 13/06/1996 A 11/06/2001, a 
partir de 02/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 
31/01/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 10 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 824/2014 – LUIS ANTONIO DA COSTA, Auditor 
Técnico de Tributos, CPF n° 449.454.267-91, unidade SEFAZ, lotação 
PF-Propriá-Fronteira, entrará em gozo de licença prêmio por 90 
(noventa) dias, referente ao período aquisitivo de 29/03/1998 a 
27/03/2003, a partir de 06/01/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 05/04/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 16 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 834/2014 – MARIA VANDA FONTES ARAUJO, Auditor 
Técnico de Tributos, CPF n° 102.990.845-15, unidade SEFAZ, lotação 
GRUPE, entrará em gozo de licença prêmio por 60 (sessenta) dias, 
referente ao período aquisitivo de 13/11/2001 a 11/11/2006, a partir 
de 04/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 04/03/2015, 
restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 15 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 838/2014 – MARIA NEIDE FIGUEIREDO SOUZA, 
Auditor Técnico de Tributos, CPF n° 361.772.025-00, unidade SEFAZ, 
lotação CEAC-NRA. DAS Dores, entrará em gozo de licença prêmio 
por 90 (noventa) dias, referente ao período aquisitivo de 13/02/2009 
a 12/02/2014, a partir de 14/01/2015, retornando no primeiro dia 
útil após 13/04/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 29 de dezembro de 2014. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA  INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 01/2015 – ERONIDES HIPOLITO DO NASCIMENTO, 
Mestre de Obras, CPF n° 198.619.315-20, unidade SEIDES, lotação 
Gerência de Materiais/Almoxarifado, entrará em gozo de licença 
prêmio, referente ao período aquisitivo de 27/06/2009 a 
26/06/2014, a partir de 02/03/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 30/05/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 13 de janeiro de 2015. 
 
Notificação n° 02/2015 – JORGE LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, 
Executor de Serviços Básicos, CPF n° 311.738.455-34, unidade SEIDES, 
lotação Gerência de Serviços Gerais, entrará em gozo de licença 
prêmio, referente ao período aquisitivo de 01/05/2006 a 
29/04/2011, a partir de 02/03/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 30/04/2015, restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 13 de janeiro de 2015. 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO 
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA 

 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 06/2014 – JAILTON SOUZA SANTOS, Agente 
Administrativo, CPF n° 326.563.945-20, unidade SEINFRA, lotação 
Coordenação de Serviços Auxiliares, entrará em gozo de licença 
prêmio, referente ao período aquisitivo de 27/03/2009 a 
26/03/2014, a partir de 05/01/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 04/04/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 

 
Notificação n° 07/2014 – GILSON BISPO DOS SANTOS, Agente 
Administrativo, CPF n° 276.487.455-34, unidade SEINFRA, lotação 
Coordenação de Serviços Auxiliares, entrará em gozo de licença 
prêmio, referente ao período aquisitivo de 27/03/2009 a 
26/03/2014, a partir de 05/01/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 03/02/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 18 de dezembro de 2014. 

 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio do 
servidor abaixo relacionado: 
 
Notificação 01/2015 – EDMILSON FARIAS DOURADO, Guarda de 
Segurança do Sistema Prisional, C.P.F. n° 005.420.575-14, Unidade 
SEJUC, lotação Hospital de Custódia-HCTP, entrará em gozo de 
licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 26/07/2007 a 
24/07/2012, a partir de 01/03/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 30/03/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 

Aracaju, 17 de dezembro de 2014. 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio dos 
servidores abaixo relacionados: 
 
Notificação n° 413/2014 – JOSEFA IRACI DE MENEZES SILVA, Agente 
de Serviços de Saúde, CPF n° 335.793.775-15, unidade SES, lotação 
CASE, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 23/05/2008 a 22/05/2013, a partir de 02/02/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 03/03/2015, restando 60 
(sessenta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 11 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 416/2014 – REGINALDO ANDRADE, Motorista, CPF n° 
201.341.425-00, unidade SES, lotação Central de Transplante, entrará 
em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
19/06/1996 a 17/06/2001, a partir de 02/03/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 30 (trinta) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 16 de dezembro de 2014. 

 
Notificação n° 422/2014 – TAMARA TATIANA SOUZA SANTOS, 
Técnico em Laboratório, CPF n° 865.978.765-04, unidade SES, lotação 
CASE, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 23/07/2007 a 21/07/2012, a partir de 02/03/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 60 
(sessenta) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 423/2014 – SIMONI LIMA DO NASCIMENTO, Auxiliar 
de Enfermagem, CPF n° 010.493.825-01, unidade SES, lotação SES, 
entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
de 16/07/2002 a 16/07/2007, a partir de 02/02/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 03/03/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 18 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 426/2014 – ALEXANDRE DE DEUS SILVA, Cirurgião 
Dentista, CPF n° 366.205.055-20, unidade SES, lotação SES, entrará 
em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
01/11/2004 a 31/10/2009, a partir de 02/02/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 31/05/2015, restando 00 (zero) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 22 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 427/2014 – JACKSON TELES CRUZ, Cirurgião Dentista, 
CPF n° 066.491.904-97, unidade SES, lotação Sede da 
Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 22/05/2008 a 21/05/2013, a partir de 
02/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 02/05/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 23 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 428/2014 – SILVIO DA SILVA, Técnico de Enfermagem, 
CPF n° 103.500.395-34, unidade SES, lotação Vigilância Sanitária, 
entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo 
de 15/07/2007 a 13/07/2012, a partir de 02/03/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 30 (trinta) dias para gozo 
posterior. 
Aracaju, 26 de dezembro de 2014. 
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Notificação n° 429/2014 – ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 
Cirurgião Dentista, CPF n° 390.735.135-53, unidade SES, lotação 
Gabinete do Secretário, entrará em gozo de licença prêmio, referente 
ao período aquisitivo de 14/12/1991 a 13/12/1996, a partir de 
02/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 02/04/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 430/2014 – JUCILENE PACHECO, Enfermeiro, CPF n° 
503.589.605-68, unidade SES, lotação Div. Epidemiologia, entrará em 
gozo de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 
08/11/1999 a 06/11/2004, a partir de 02/03/2015, retornando no 
primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 60 (sessenta) dias para 
gozo posterior. 
Aracaju, 29 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 431/2014 – VERA MARIA DIAS SOUZA, Oficial 
Administrativo, CPF n° 138.474.735-49, unidade SES, lotação 
C.S.Geraldo Magela, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 27/12/2007 a 25/12/2012, a partir de 
12/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 11/04/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 432/2014 – MARIA EDILEUZA DE AQUINO LIMA, 
Agente de Serviços de Saúde, CPF n° 406.351.555-91, unidade SES, 
lotação PS de Salgado, entrará em gozo de licença prêmio, referente 
ao período aquisitivo de 21/05/2000 a 29/05/2005, a partir de 
02/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 02/05/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 433/2014 – ELOILDE HELENA ALVES RODRIGUES, 
Executor de Serviços Básicos, CPF n° 267.251.935-87, unidade SES, 
lotação CAISM, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 07/12/2007 a 05/12/2012, a partir de 
15/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 13/02/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 434/2014 – NADJA MELO DE CARVALHO, Agente de 
Serviços de Saúde, CPF n° 103.631.225-91, unidade SES, lotação 
CEMAR AUGUSTO FRANCO, entrará em gozo de licença prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 25/05/2003 a 22/05/2008, a partir 
de 02/03/2015, retornando no primeiro dia útil após 31/03/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 30 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 435/2014 – JOSÉ EUVALDO DO NASCIMENTO, 
Motorista, CPF n° 101.997.485-00, unidade SES, lotação Divisão de 
Transporte, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 02/06/2006 a 31/05/2011, a partir de 02/03/2015, 
retornando no primeiro dia útil após 31/03/2015, restando 30 (trinta) 
dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 436/2014 – MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA, 
Enfermeiro, CPF n° 068.430.425-20, unidade SES, lotação Gabinete 
do Secretário, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 26/07/1997 a 24/07/2002, a partir de 
02/01/2015, retornando no primeiro dia útil após 01/04/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 437/2014 – MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA, 
Enfermeiro, CPF n° 068.430.425-20, unidade SES, lotação Gabinete 
do Secretário, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 25/07/2002 a 23/07/2007, a partir de 

02/04/2015, retornando no primeiro dia útil após 30/06/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 438/2014 – MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA, 
Enfermeiro, CPF n° 068.430.425-20, unidade SES, lotação Gabinete 
do Secretário, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 24/07/2007 a 22/07/2012, a partir de 
01/07/2015, retornando no primeiro dia útil após 28/09/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 30 de dezembro de 2014. 
 
Notificação n° 439/2014 – HELOYSA ACIOLI OLIVEIRA ANDRADE, 
Enfermeiro, CPF n° 337.017.685-87, unidade SES, lotação Div. 
Epidemiologia, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 09/10/2000 a 07/10/2005, a partir de 
02/02/2015, retornando no primeiro dia útil após 03/03/2015, 
restando 60 (sessenta) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 05 de janeiro de 2015. 
 
Notificação n° 441/2014 – IVONE DE CARLO DE OLIVEIRA, Agente de 
Serviços de Saúde, CPF n° 150.018.145-53, unidade SES, lotação Sede 
da Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 13/07/2008 a 12/07/2013, a partir de 
02/03/2015, retornando no primeiro dia útil após 30/04/2015, 
restando 30 (trinta) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 443/2014 – ADENILDA MENESES LISBOA, Agente 
Administrativo, CPF n° 198.693.475-68, unidade SES, lotação Sede da 
Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 15/06/1991 a 14/06/1996, a partir de 
01/05/2015, retornando no primeiro dia útil após 29/07/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 444/2014 – ADENILDA MENESES LISBOA, Agente 
Administrativo, CPF n° 198.693.475-68, unidade SES, lotação Sede da 
Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 16/06/1986 a 14/06/1991, a partir de 
02/03/2015, retornando no primeiro dia útil após 30/04/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 445/2014 – ADENILDA MENESES LISBOA, Agente 
Administrativo, CPF n° 198.693.475-68, unidade SES, lotação Sede da 
Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 13/06/1996 a 11/06/2001, a partir de 
30/07/2015, retornando no primeiro dia útil após 27/10/2015, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
 
Notificação n° 446/2014 – ADENILDA MENESES LISBOA, Agente 
Administrativo, CPF n° 198.693.475-68, unidade SES, lotação Sede da 
Municipalização, entrará em gozo de licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 12/06/2001 a 10/06/2006, a partir de 
27/10/2015, retornando no primeiro dia útil após 24/01/2016, 
restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 29 de dezembro de 2014. 
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SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 
Na conformidade do § 3° do art. 96 da Lei Complementar n° 16/91, e 
o que consta das disposições da Portaria n° 690, de 17 de fevereiro 
de 2014, informamos o período de gozo de licença prêmio do 
servidor abaixo relacionado: 
 
Notificação n° 001/2015 – GILVANDETE VIEIRA DA SILVA, Agente de 
Serviços de Saúde, CPF n° 465.143.925-04, unidade 
SERGIPREVIDÊNCIA, lotação Protocolo, entrará em gozo de licença 
prêmio, referente ao período aquisitivo de 19/04/2013 a 
19/04/2008, a partir de 05/01/2015, retornando no primeiro dia útil 
após 03/02/2015, restando 00 (zero) dias para gozo posterior. 
Aracaju, 13 de janeiro de 2014. 
 
 
ANDRÉA CRISTINA MACEDO 
Superintendente Geral de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletim de Recursos Humanos n° 105 
Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão.  
Aracaju, 15 de janeiro de 2015. 

 
Publique-se. 

 
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 

Secretário de Estado do Planejamento, 
                        Orçamento e Gestão 

Original assinado e arquivado no Departamento – Geral de 
Pessoal/ SGRH da Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEPLAG. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 
Superintendência Geral de Recursos Humanos 

Departamento Geral de Pessoal 
 

1- O Boletim de Recursos Humanos é publicado nos dias 15 e 30 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, quando 
se tratar de feriados, pontos facultativos ou finais de semana. 

 
2- Somente serão publicadas no Boletim de Recursos Humanos as matérias que forem encaminhadas para o e-mail 

brh@seplag.se.gov.br, com antecedência mínima de 3 dias úteis. 

 
3- O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior implicará publicação da matéria do Boletim seguinte. 

 
4- Os textos enviados para publicação deverão ser elaborados em font CALIBRI, tamanho 9pt, sem negrito ou itálico. 
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