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ATO
ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

EMENTA
TIPO/NÚMERO
/DATA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/3/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 109

PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 38, DE 25 DE
MARÇO DE 2011

PORTARIA Nº 37, DE
25 DE MARÇO DE
2011
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/3/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 109

Autoriza a Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE a
contratar 6 (seis) cargos de
fisioterapeutas,
por
tempo
determinado, para atender a
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público, nos
termos da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, para atuação
exclusivamente no Hospital das
Clínicas da UFPE.
Autoriza a Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE a realizar
concurso público e o provimento
de cem (100) cargos efetivos,
conforme discriminados no Anexo
a esta Portaria, para exercício no
Hospital das Clínicas daquela
Universidade, em cumprimento à
decisão judicial exarada nos autos
da Ação de Execução provisória
Nº 0017729-77.2009.4.05.8300.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/3/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 109

PORTARIA Nº 39, DE
25 DE MARÇO DE
2011

Suspende,
por
tempo
indeterminado, os efeitos das
portarias de autorização para
realização de concursos públicos e
de autorização para provimento
de cargos públicos no âmbito da
Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional
publicadas até a presente data.

ATOS ELABORADOS PELA SRH – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

SRH

CONLEGIS

SRH

CONLEGIS

SRH

CONLEGIS

Requerimento
de
servidores
ocupantes de cargos diversos,
objetivando
a
extensão
dos
benefícios especificados na Lei n°
12.277, de 30 de junho de 2010.
Impossibilidade.
Enquadramento
na
Estrutura
NOTA TÉCNICA Nº Remuneratória Especial, de que
161/CGNOR/DENOP/ trata a Lei n° 12.277, de 30 de junho
SRH/MP, DE 1º DE de 2010.
ABRIL DE 2011
Enquadramento
na
Estrutura
NOTA TÉCNICA Nº Remuneratória Especial, de que
162/CGNOR/DENOP/ trata a Lei n° 12.277, de 30 de junho
SRH/MP, DE 1º DE de 2010. Impossibilidade no caso em
ABRIL DE 2011
exame.
NOTA TÉCNICA Nº
160/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 1º DE
ABRIL DE 2011
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SRH/MP
ABRE
3º
MULTIPLICADORES

ENCONTRO

NACIONAL

DE

“Cerca de 80 servidores públicos envolvidos diretamente com a
gestão de pessoas em órgãos federais de todo o país iniciaram hoje, na
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), o 3º Encontro
Nacional de Multiplicadores (veja aqui os objetivos e a
programação)”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

NOTÍCIAS
28/03 a 01/04/2011

Teto remuneratório e cláusula de barreira em
concurso são temas com repercussão geral

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

NOTÍCIAS
28/03 a 01/04/2011

Súmula vinculante sobre processo administrativo não
alcança sindicância em execução penal

INFORMATIVO
N. 0466
PERÍODO:
07 a 18/03/2011.

Pad. Demissão. Prescrição.A Seção concedeu a segurança
para reintegrar os impetrantes no cargo de agente de saúde pública.
No mandamus, os servidores públicos sustentaram a ocorrência da
prescrição da ação disciplinar nos termos do art. 142, I, da Lei n.
8.112/1990, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos
entre o conhecimento pela Administração Pública do fato
a eles imputado (prática do crime de peculato) e a instauração do
processo administrativo disciplinar que culminou na sua
demissão....

Contribuição
Previdenciária.
Vale-Transporte.
Pecúnia. A Seção deu provimento aos embargos de divergência,
asseverando que não incide contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia por se tratar de benefício de
natureza indenizatória. Precedentes citados do STF: RE 478.410SP, DJe 13/5/2010; do STJ: REsp 1.180.562-RJ, DJe 26/8/2010;
REsp 1.194.788-RJ, DJe 14/9/2010, e AR 3.394-RJ, DJe
22/9/2010. EREsp 816.829-RJ, Rel. Min. Castro Meira, julgados em
14/3/2011.

Remoção. Motivo. Saúde. Junta Médica Oficial. A
Seção, ao prosseguir o julgamento, entre outras questões, reiterou
que o pedido de remoção por motivo de saúde, nos termos do art.
36, III, b, da Lei n. 8.112/1990, deve ser submetido ao exame de
junta médica oficial. MS 15.695-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 14/3/2011.

Ms. Pagamentos. Anistiado Político. In casu, o
subprocurador da República manifestou-se oralmente para que
fosse suspenso o julgamento do mandado de segurança (MS) por
conta da recente Portaria Interministerial n. 134 de 15/2/2011, que
instaurou procedimento de revisão das anistias políticas
concedidas com base na Portaria n. 1.104/GM3-1964 (Ministério
da Aeronáutica), fato posterior ao parecer da SubprocuradoriaGeral da República nos autos.

Teoria. Perda. Chance. Concurso. Exclusão. A Turma
decidiu não ser aplicável a teoria da perda de uma chance ao
candidato que pleiteia indenização por ter sido excluído do
concurso público após reprovação no exame psicotécnico. De
acordo com o Min. Relator, tal teoria exige que o ato ilícito
implique perda da oportunidade de o lesado obter situação futura
melhor, desde que a chance seja real, séria e lhe proporcione
efetiva condição pessoal de concorrer a essa situação.....

Servidor Público. Enquadramento. Pcs.Trata-se de REsp
contra acórdão que, ao manter a sentença, condenou a autarquia
recorrente ao pagamento de vantagens remuneratórias aos autores
recorridos, servidores aposentados da referida autarquia, referente
ao período de 1º/1/1994 a 30/11/1996 e decorrentes de
reclassificação por mudança de categoria implementada em razão
da implantação de plano de cargos e salários (PCS)......

Servidores
Temporários.
Insalubridade.
Periculosidade.Trata-se de recurso em mandado de segurança
em que a questão reside em saber se os recorrentes, servidores
contratados em caráter temporário, têm direito à gratificação de
insalubridade/periculosidade percebida somente pelos servidores
ocupantes de cargo efetivo, sendo que desenvolvem suas
atividades no mesmo setor considerado insalubre, motivo pelo
qual foi concedida por lei a referida gratificação......

servidores públicos. jornada. trabalho.In casu, discute-se
o direito líquido e certo dos recorrentes, servidores públicos com
diferentes funções na Administração estadual, entre as quais a de
técnico de radiologia, à jornada de trabalho de 30 e 24 horas
semanais.

