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INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

PORTARIA IEN N2 19/2020

O DIRETOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR (IEN) DA
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), no uso das atribuições que lhe confere

a Portaria MCTIC n.2 1.422, de 6 de maio de 2019, publicada no DOU rig. 88, Seção 2, de 9 de
maio de 2019, com as competências estabelecidas na Portaria CNEN n2 24, de 10 de maio de
2019, publicada no DOU n2 90, Seção 2, de 13 de maio de 2019, combinado com a Portaria n2
38, de 27 de dezembro de 2019, publicada no DOU n2 251, Seção 1, de 30 de dezembro de
2019, Resolve:

Art. V Designar a servidora CÍNTIA DE ANDRADE CUSTÓDIO, matricula CNEN ng
00066-1, SIAPE ng 1269116, lotada no Serviço de Radiofármacos da Divisão de Radiofármacos,
para operar direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou substâncias radioativas, junto a
fontes de irradiação, como parte integrante das atribuições do cargo ou função que exerce,
em área controlada, conforme descrito no FITAR e demais documentos constantes do
Processo SEI n2 01345.000464/2002-00, de acordo com a 01-DGI-001 da CNEN e a legislação
vigente.

Art. V Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da CNEN.
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Documento assinado eletronicamente por Cristovao Araripe Marinho, Diretor(a) de
Unidade, Substituto(a), em 20/02/2020, às 1E34 conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539 de 8 de outubro de 2015 e no §12
do art. 72 da Portaria PR/CNEN n2 80, de 28 de dezembro de 2018
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
htto://sei.cnen.gov.br/sei/controlador externo.pho?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o código verificador
- 0385319 e o código CRC C6FD986A.

Referência: Processo ne 01345.000464/2002-00
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