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Possibilidade da acumulação de
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nelas
permanecer.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CONCURSO PARA 725 ANALISTAS SOCIAIS ATENDERÁ UMA DAS
PRIORIDADES DO GOVERNO

MP

INTRANET
05/04/2012

O governo federal vai abrir concurso para selecionar candidatos ao cargo de
Analista Técnico de Políticas Sociais. A ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, anunciou que assinará, possivelmente na semana que vem, a portaria
autorizativa para o preenchimento de 725 vagas em órgãos da Administração
Pública Federal que desenvolvam programas e projetos de cunho social.
Os servidores que vierem a ser aprovados serão os primeiros a integrar a
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, criada em novembro de 2009
e regulamentada em maio de 2010, para atender uma das áreas prioritárias do
governo. Assim como ocorreu com a carreira de Infraestrutura, ela foi
concebida com a característica de ser “transversal”, ou seja, os servidores
podem atuar em diversos ministérios. A carreira de Infraestrutura já tem 649
analistas trabalhando em projetos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).
Para se candidatar a Analista Técnico de Políticas Sociais será exigido curso de
nível superior compatível com a área. Os detalhes constarão no edital, que tem
prazo legal de 180 dias após a portaria, mas que deverá ser publicado em menor
tempo.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

INFORMATIVO
Nº 659
STF

ACUMULAÇÃO DE CARGO E DECADÊNCIA – 1 “A 1ª Turma
iniciou julgamento de recurso em mandado de segurança no qual se
pretende desconstituir a pena de demissão do cargo de agente
administrativo do Ministério da Saúde aplicada a servidora pública que
acumulara, também, o de professora na rede estadual de ensino. O Min.
Luiz Fux, relator, deu provimento ao recurso para determinar a
reintegração no cargo de agente administrativo com efeitos patrimoniais e
funcionais retroativos à data da demissão, consoante parte final do art. 28
da Lei 8.112/90 (“com ressarcimento de todas as vantagens”).
Primeiramente, entendeu inexistir prescrição, porquanto o art. 132, XII, da
Lei 8.112/90 estabeleceria que a pena cabível para acumulação indevida
de cargos públicos seria a demissão. Além disso, a prescrição somente
ocorreria com o prazo de 5 anos a contar da ciência do fato pela
Administração”...
RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012. (RMS-28497)

De 19 a 23/03/2012
ACUMULAÇÃO DE CARGO E DECADÊNCIA – 2 “Assim, reputou
não haver prescrição, mas decadência do direito de anular os atos de
nomeação nos cargos que ensejaram o acúmulo. Asseverou que o poder
da Administração Pública de invalidar seus próprios atos não seria eterno.
Ademais, deveria ser restringido pelo princípio da segurança jurídica,
consubstanciado na sua dimensão subjetiva, que se concretizaria por meio
do princípio da proteção da confiança. Aduziu não haver conceito preciso
acerca do alcance da expressão constitucional “cargo técnico e científico”,
inserida no art. 37, XVI, b, da CF. Por fim, ponderou que a incerteza
quanto à possibilidade de acumulação dos cargos indicaria a boa-fé da
recorrente”...
RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012 (RMS-28497)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

NOTÍCIAS
07/04/2012

ADICIONAL DE MÉDICOS COM JORNADA DUPLA DEVE SER
CALCULADO SOBRE DOIS VENCIMENTOS

