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ATA DA 2ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 

 
Aos 21 dias do mês de dezembro de 2020, às 16h00min, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão 

e Remuneração da Telebras, constituído pelo Conselho de Administração em sua 258ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020, conforme previsão constante no artigo 21 do 

Decreto nº 8.945, de 27de dezembro de 2016, reuniu-se visando: [1] analisar a documentação 

apresentada pela senhora FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO, brasileira, divorciada, Analista de 

Planejamento e Orçamento, portadora da carteira de identidade nº 2040286 SSP-DF, CPF nº 

711.756.281-15, candidata a compor o Conselho Fiscal da Telebras (titular). Foi analisado o formulário 

padronizado denominado CADASTRO DE CONSELHEIRO FISCAL (c), firmado em 04.12.2020 contendo 

auto declaração de cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o 

cargo de Conselheiro Fiscal. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê de 

Elegibilidade verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos exigidos: (i) todos os campos 

do formulário estão preenchidos; (ii) todos os requisitos estão declarados com “sim”; (iii) todos os 

impedimentos estão declarados como “não”; a formação acadêmica compatível com o cargo, 

contendo curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da 

Educação (item 14 do Formulário) foi comprovada; (iv) a área de formação acadêmica mais aderente 

ao cargo para o qual foi indicado (item 15 do formulário) consta “Planejamento e Orçamento”, o que 

foi comprovado por meio de cópia de Certificado do curso de formação para o cargo de Analista de 

Planejamento e Orçamento, com carga horária de 518 horas, ministrado pela Escola Nacional de 

Administração Pública, além da conclusão do curso superior de Odontologia pela Universidade de 

Brasília (2003); (v) a experiência profissional informada no item 16 do formulário foi: “três anos em 

função de direção ou assessoramento na administração pública direta ou indireta”. Desta forma, 

cumprindo o disposto nos Artigos 21 e 22 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e 

presumindo como verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados, este 

Comitê conclui que a senhora FLAVIA DUARTE NASCIMENTO, atende aos requisitos para compor o 

Conselho Fiscal da Telebras.  [2] Analisar a documentação apresentada pelo senhor JARBAS JOSÉ 

VALENTE, brasileiro, casado, Aposentado da Telebras no PBS da SISTEL desde agosto/2019, portador 

da carteira de identidade nº 403.195 – SSP -DF, CPF nº 184.059.671-68, candidato ao cargo de Diretor 

Presidente da Telebras. Foi analisado o formulário padronizado denominado CADASTRO DE 

ADMINISTRADOR – Diretor ou Conselho de Administração (a), firmado em 11.12.2020, contendo auto 

declaração de cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o cargo 

de Diretor-Presidente da Telebras. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê de 

Elegibilidade verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos exigidos: (i) todos os campos 

do formulário estão preenchidos; (ii) todos os requisitos estão declarados com “sim”; (iii) todos os 

impedimentos estão declarados como “não”; a formação acadêmica compatível com o cargo, 

contendo curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da 

Educação (item 15 do Formulário) foi comprovada; (iv) a área de formação acadêmica mais aderente 

ao cargo para o qual foi indicado (item 16 do formulário) consta “Engenharia Eletrônica”, o que foi 
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comprovado por meio de cópia  Diploma do curso superior de Engenharia Elétrica pela Universidade 

de Brasília (1981); (v) a experiência profissional informada no item 17 do formulário foi: “10 anos no 

setor público em área conexa ao cargo para o qual foi indicado em função de diretor superior”; e (vi) 

adicionalmente também atende ao requisito do item II do parágrafo 1º do artigo 30 do Estatuto Social 

da Telebras. Desta forma, cumprindo o disposto nos Artigos 21 e 22 do Decreto nº 8.945, de 27 de 

dezembro de 2016 e presumindo como verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes 

apresentados, este Comitê conclui que o senhor JARBAS JOSÉ VALENTE, atende aos requisitos para 

exercer o cargo de Diretor-Presidente da Telebras.  Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 

deu por encerrada esta reunião e lavrada a presente Ata que, após aprovada, vai pelos presentes 

assinada. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. 

documento assinado eletronicamente 
MIGUEL DA SILVA NEUBERN JÚNIOR  

Presidente do CPESR 
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