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Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA TELEBRAS

ATA DA 13' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezanove dias do mês de dezembro de 2018, às 14 horas, o Comitê de Elegibilidade da Telebras,
constituído pelo Conselho de Administração em sua 431' Reunião Ordinária, realizada em 22 de
fevereiro de 2018, conforme previsão constante no artigo 21 do Decreto n' 8.945, de 27 de dezembro de
2016, reuniu-se ordinariamente visando analisar a indicação do senhor JOSE ORLANDO RIBEIRO
CARDOSO -- CPF n' 415.338.877-72, para compor, como Diretor Administrativo-Financeiro, a
Diretoria da Telebras. conforme consta no Ofício Do 50340/2018/SFl-MCTIC, de 20 de dezembro de
2018, recebido pelo Comitê às 12 horas do mesmo dia, apresentando análise prévia de compatibilidade
(DESPACHO, de 20 dezembro de 2018, do Diretor de Gestão de Entidades Vinculadas do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCFIC) e formulário padronizado denominado
CADASTRO DE ADMINISTRADOR Diretor ou Conselho de Administração(b), assinado pelo
senhor JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO, em 18/12/2018, contendo auto declaração de
cumprimento dos requisitos e vedações exigidos para compor a Diretoria da Telebras, como Diretor
Administrativo-Financeiro. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê de Elegibilidade
verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos;(i) todos os campos do formulário estão
preenchidos;(ii) todas as páginas constam a rubrica do emitente, em conformidade çom a orientação
constante no próprio formulário;(iii) todos os requisitos estão declarados com "sim";(iv) todos os
impedimentos estão declarados como "não";(v) a formação acadêmica compatível com o cargo,
contendo curso de graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação(item 14 do
Formulário) foi comprovada mediante cópia do Certificado de Bacharel em Ciências Militares pela
Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de Intendência; Bacharel em Administração de
Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Mestre em Operações Militares pelo
Exército Brasileiro; Doutor em Ciências Militares pelo Exército Brasileiro;(vi) A área de formação
acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado(item 15 do formulário) conta
Administração de Empresas", comprovado conforme mencionado no item(v), acima;(vii) a

experiência profissional informada no item 16 do formulário foi: "02 cimos em cargo eqz/fva/ezz/e a .D,4.S-

4 ou super"for em .pessoa./zzríc/íca de d/reí/o pzíó//co /n/ermo ''. A experiência profissional foi comprovada
mediante o Decreto de 24 de novembro de 2011 que o nomeou para exercer o cargo de Diretor de
Gestão Orçamentária do Ministério da Defesa, no período de 25/11/2011 a 26/12/2012, totalizando l
ano e l mês no cargo. Foi Diretor de Orçamento Finanças e Logística do INSS no período de 17/8/2016
a 03/04/2018, totalizando l ano e 7 meses no cargo. Assim, nos dois cargos, o indicado totalizou 2 anos,
8 meses e 18 dias, atendendo a exigência da legislação vigente;(vivi) Quanto ao elemento mais aderente
para indicar o notório conhecimento compatível com o cargo de administrador, o indicado informou
Pós-Graduação Latu Sensu em Logística e Mestrado e Doutorado em Ciências Militares''. Desta forma,

cumprindo o disposto nos Artigos 21 e 22 do Decreto oo 8.945, de 27 de dezembro de 2016, este
Comitê, presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados
conclui que o senhor José Orlando Ribeiro Cardoso atende aos requisitos par? compor a Diretoria da
Telebras. como Diretor Administrativo-Financeiro. Por nim, registra-se que foÜinfongerdõ;-por meio do

Ofício na 50340/2018/SEl-MCI'lC que o nome do indicado já foi autorizado pdlf 9áa Civil.
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