Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP
Secretaria de Recursos Humanos – SRH
Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas – CGNOR
Divisão de Sistematização e Difusão da Legislação – DISLE

RESENHA DE MATÉRIAS DE RECURSOS HUMANOS
DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2011
OBSERVAÇÕES:
1) Passe o cursor sobre o número do ato para ter acesso ao link e ler o arquivo na íntegra.
2) Se o Adobe Acrobat Reader não estiver instalado em seu computador, você poderá instalá-lo gratuitamente
clicando no endereço: http://www.adobe.com

ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO
MINISTÉRIO
DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
11/4/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 98

ATO
TIPO/NÚMERO
/DATA

EMENTA

ORIENTAÇÃO
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DE 8 DE ABRIL
DE 2011

Estabelece orientação quanto
ao pagamento de auxíliotransporte aos servidores nos
deslocamentos
residência/trabalho/residência.
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Nº
329/CGNOR/DENOP
/SRH/MP, DE 8 DE
ABRIL DE 2011
NOTA TÉCNICA Nº
177/CGNOR/DENOP
/SRH/MP, DE 8 DE
ABRIL DE 2011

Aplicação do salário mínimo
previsto na Lei nº 4.950, de 22
de abril de 1996 a empregado
público em exercício em órgão
da
Administração
Pública
Federal.
O tempo de serviço prestado
sob o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT,
somente poderá ser computado
na esfera federal para efeito de
aposentadoria.
Aposentadoria por invalidez.
Base de cálculo.

SRH

CONLEGIS

Acumulação
de
cargo
de
NOTA TÉCNICA Nº professor
em
regime
de
179/CGNOR/DENOP dedicação
exclusiva.
/SRH/MP, DE 8 DE Impossibilidade.
ABRIL DE 2011

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
M
MP
P

IIN
NTTR
RA
AN
NE
ETT
1111//0044//22001111

PLANEJAMENTO DETERMINA QUE EXAMES DE
SERVIDORES SEJAM LANÇADOS ON-LINE
A partir de 8/4/2011 todos os órgãos públicos federais que
tenham servidores ativos em seu quadro de pessoal estão
obrigados a providenciar a realização de exames médicos
periódicos, e lançar o resultado on-line, em módulo
próprio do Siass, o Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde do Servidor.
A Portaria 783, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SRH/MP), publicada hoje no Diário Oficial, determina
ainda que os exames sejam realizados de forma direta, ou
por meio de convênio ou contrato com operadora de
saúde.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

NOTÍCIAS
01/04/2011 a
15/04/2011

Exoneração de aprovado em concurso
posteriormente anulado deve ser precedida de
processo administrativo

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

NOTÍCIAS
01/04/2011 a
15/04/2011

INFORMATIVO:
N. 0622
PERÍODO:

Plenário: Leis de GO e AP
obrigatoriedade de concurso público

violam

CADASTRO DE RESERVA E DIREITO À NOMEAÇÃO Por
reputar haver direito subjetivo à nomeação, a 1ª Turma
proveu recurso extraordinário para conceder a segurança

04 a 08 de
Abril/2011
Data(páginas
internas): 13/04/2011

impetrada pelos recorrentes, determinando ao Tribunal
Regional Eleitoral catarinense que proceda as suas
nomeações, nos cargos para os quais regularmente
aprovados, dentro do número de vagas existentes até o
encerramento do prazo de validade do concurso. Na
espécie, fora publicado edital para concurso público
destinado ao provimento de cargos do quadro permanente
de pessoal, bem assim à formação de cadastro de reserva
para preenchimento de vagas que surgissem até o seu
prazo final de validade. Em 20.2.2004, fora editada a Lei
10.842/2004, que criara novas vagas, autorizadas para
provimento nos anos de 2004, 2005 e 2006, de maneira
escalonada. O prazo de validade do certame escoara em
6.4.2004, sem prorrogação. Afastou-se a discricionariedade
aludida pelo tribunal regional, que aguardara expirar o prazo
de validade do concurso sem nomeação de candidatos, sob
o fundamento de que se estaria em ano eleitoral e os
servidores requisitados possuiriam experiência em eleições
anteriores. Reconheceu-se haver a necessidade de
convocação dos aprovados no momento em que a lei fora
sancionada. Observou-se que não se estaria a deferir a
dilação da validade do certame. Mencionou-se que
entendimento similiar fora adotado em caso relativo ao
Estado do Rio de Janeiro. O Min. Luiz Fux ressaltou que a
vinculação da Administração Pública à lei seria a base da
própria cidadania. O Min. Marco Aurélio apontou, ainda, que
seria da própria dignidade do homem. O Min. Ricardo
Lewandowski acentuou que a Administração sujeitar-se-ia
não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao da
economicidade e da eficiência. A Min. Cármen Lúcia
ponderou que esse direito dos candidatos não seria
absoluto, surgiria quando demonstrada a necessidade pela
Administração Pública, o que, na situação dos atuos,
ocorrera com a requisição de servidores para prestar
serviços naquele Tribunal.
RE 581113/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 5.4.2011. (RE-581113)

