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5128326 08106.006759/2015-14

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

PORTARIA DA SENASP Nº 47, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

  

Revoga a Portaria nº 124, de 18 de dezembro
de 2015, publicada no D.O.U. nº 246 de
24/12/2015, Seção 01, pág.
114, que dispõe sobre o credenciamento de
profissionais para atuarem como tutores dos
cursos oferecidos pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública na modalidade a distância. 

                        O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUBSTITUTO, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 53, do Anexo I, do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016 e o
art. 40, do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 1.821, de 13 de outubro de 2006, do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, e tendo em vista o disposto no caput do art. 2º e seus incisos I, IV, V e no § 5º,
do art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001 e do inciso VI, do art. 3º e no caput do art. 8º-A, da
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007;

CONSIDERANDO que o quadro de profissionais que atuam como tutores dos cursos a
distância oferecidos pela SENASP encontra-se estagnado desde o ano de 2012, restando a urgente
necessidade de sua atualização e otimização;

CONSIDERANDO a inviabilidade técnica de realização do processo de credenciamento
por meio do Banco de Talentos da SENASP - Educatio, conforme estabelecido na Portaria nº 124 de 18 de
dezembro de 2015; 

CONSIDERANDO a restrição orçamentária imposta à administração pública,
que impossibilitará a realização das evoluções necessárias no Banco de Talentos da SENASP -
Educatio, as quais possibilitariam a realização do credenciamento de profissionais para atuarem como
tutores dos cursos oferecidos pela SENASP na modalidade à distância, de acordo com os regramentos da
Portaria nº 124, de 18 de dezembro de 2015;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 08106.006759/2015-14;
RESOLVE:
Art. 1º.  Revogar a Portaria nº 124, de 18 de dezembro de 2015, publicada no D.O.U. nº 246

de 24/12/2015, Seção 01, pág. 114, que dispõe sobre o credenciamento de profissionais para atuarem como
tutores dos cursos oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública na modalidade à distância. 

Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

ALEXANDRE ARAÚJO MOTA
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Araújo Mota, Secretário(a) Nacional de
Segurança Pública - Substituto(a), em 22/09/2017, às 08:11, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o
código verificador 5128326 e o código CRC 2D50C0D2  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.
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