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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO
TIPO/NÚMERO
/DATA
PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 56, DE 20 DE
ABRIL DE 2011

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
25/4/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 100

DECRETO Nº 7.465,
DE 25 DE ABRIL DE
2011
PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
26/4/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 2

EMENTA
Autoriza a realização de concurso
público e o provimento de dois mil
oitocentos e sessenta e sete cargos de
Professor da Carreira de Educação
Básica, Técnica e Tecnológica e de
mil oitocentos e dezesseis cargos de
Técnico-Administrativo
em
Educação, para os Quadros de
Pessoal dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia
vinculados
ao
Ministério
da
Educação, conforme discriminado
no Anexo I.
Transfere a Secretaria do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e
Social da Secretaria de Relações
Institucionais para a Secretaria de
Assuntos
Estratégicos
da
Presidência da República e altera a
Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em
Comissão
e
das
Funções
Gratificadas da Secretaria de
Relações
Institucionais
e
da
Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República.

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

NOTA
INFORMATIVA Nº
360/CGNOR/
DENOP/SRH/MP,
DE 25 DE ABRIL
DE 2011

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA Nº
363/CGNOR/
DENOP/SRH/MP,
DE 25 DE ABRIL
DE 2011

Recolhimento
retroativo
da
contribuição para o plano de
seguridade social do servidor público
- CPSSS, para fins de solicitação de
aposentadoria voluntária a servidor
que usufruiu de licença para tratar de
interesses
particulares.
Impossibilidade.
Poderá ser efetuado o pagamento de
auxílio transporte para os servidores
que utilizam o transporte seletivo ou
especial, desde que a localidade de
residência não seja atendida por
meios de transporte convencionais ou
quando for comprovadamente menos
oneroso para a administração.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
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INSTITUTOS DE EDUCAÇÃO OBTÊM AUTORIZAÇÃO
PARA REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS
“Os ministérios do Planejamento e da Educação liberaram hoje a
realização de concursos públicos para os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). A medida tem caráter
excepcional, considerando a suspensão das contratações em 2011.
O objetivo é a expansão dos quadros de pessoal dessas
instituições, prevendo a ocupação de um total de 4.683 cargos.
Mas as nomeações serão efetivadas de forma parcelada, em abril
e julho, garantindo a oferta de aulas e a continuação das
pesquisas, não só neste semestre como também no próximo”.
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REDUÇÃO DE GASTOS COM DIÁRIAS JÁ CHEGA A
QUASE 60%
“O desembolso para o pagamento de diárias dos servidores da
administração pública federal que se deslocam a serviço foi 58%
menor em março deste ano do que o registrado no mesmo período
de 2010. Os gastos caíram de R$ R$ 72,93 milhões para R$ 30,43
milhões. Já as despesas com passagens, neste mesmo intervalo,
diminuíram 18%, passando de R$ 41,91 milhões para R$ 34,19
milhões”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

NOTÍCIAS
25/04/2011 a 29/04/2011

Negado HC a aposentado por invalidez que assumiu
novo cargo
STF julga improcedente ADI contra piso nacional e
jornada de trabalho de professores

INFORMATIVO:
N. 623
PERÍODO:
11 a 15 de Abril/2011
Data(páginas internas):
19/04/2011

CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
E
PESQUISAS
ESTATÍSTICAS DO IBGE O Plenário julgou improcedente
pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo Procurador-Geral da República contra a expressão “e outras
pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”, contida no inciso III
do art. 2º da Lei 8.745/93, norma esta que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX do art. 37 da CF, e dá outras providências. Inicialmente,
salientou-se que o aludido dispositivo constitucional autorizaria
contratações sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho de atividades de caráter eventual,
temporário ou excepcional, quer para de atividades de caráter
regular e permanente. Assim, aduziu-se que, para os fins de
acatamento desse preceito do art. 37, IX, da CF, seria preciso que
o legislador levasse em conta a comprovação de que a necessidade
seria temporária. Na situação em apreço, destacou-se que a
intensidade e o volume das pesquisas, a sua natureza e a exigência
de qualificação dos pesquisadores não seriam contínuos nem
permanentes. Dessa forma, dever-se-ia admitir a contratação
temporária para atender a necessidade, também temporária, de
pessoal suficiente para dar andamento a trabalhos em períodos de
intensas pesquisas, a exemplo do recenseamento, sem que se
impusesse a criação de cargos públicos. Ademais, frisou-se que as
circunstâncias nas quais realizadas as pesquisas não seriam
freqüentes e teriam duração limitada no tempo. Concluiu-se que,
ante a supremacia do interesse público, não seriam justificáveis a
criação e o provimento de cargos públicos com o objetivo apenas
de atender demandas sazonais de pesquisa, pois, após o seu
término, não seria possível a dispensa desses servidores, o que
ocasionaria tão-somente o inchaço da estrutura da entidade. Por
fim, registrou-se que as assertivas referentes a eventual desvio de
função dos trabalhadores contratados deveriam ser questionadas
em via própria.
ADI 3386/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 14.4.2011. (ADI-3386)

