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DOU, DE
10/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 77

PORTARIA
INTERMISNISTERIAL Nº 210, DE 6
DE JUNHO DE
2013

Autoriza a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República a contratar, nos
termos do Anexo a esta Portaria, dez (10)
profissionais, por tempo determinado, para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, na forma da alínea "i" do
inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993.

DOU,DE
10/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 78

Autoriza os órgãos e as entidades mencionados
no Anexo desta Portaria a nomear candidatos
aprovados em concursos públicos, observada a
PORTARIA Nº 213,
ordem de classificação, com a finalidade de
DE 7 DE JUNHO
suprir vacâncias e desistências originadas dos
DE 2013
próprios concursos vigentes, ocorridas a partir
de 1º de março de 2012, de acordo com os
quantitativos estabelecidos no Anexo.

DOU, DE
13/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 87

Autoriza o provimento de duzentos e oitenta e
um (281) cargos das Carreiras de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento
PORTARIA Nº 215,
Tecnológico do Ministério da Ciência,
DE 12 DE JUNHO
Tecnologia e Inovação, do concurso público
DE 2013
autorizado pela Portaria MP nº 553, de 8 de
dezembro de 2011, conforme discriminado no
Anexo a esta Portaria.
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NOTA TÉCNICA
CONSOLIDADA Nº
01/2013/CGNOR/DENOP/S
EGEP/MP

Auxílio-Transporte. Os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC devem
observar as manifestações compiladas nesta
Nota Técnica Consolidada, no que diz respeito
ao auxílio-transporte, com vistas à agilização da
análise dos processos de sua competência.

NOTA INFORMATIVA Nº
173/2013/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Concessão de adicional de insalubridade,
periculosidade,
irradiação
ionizante
e
gratificação por trabalhos com Raios-X a
servidores ocupantes de cargos comissionados
ou função gratificada.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
VAGAS PARA CONCURSO DE ANALISTAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SÃO AMPLIADAS

INTRANET
13/06/2013

O Ministério do Planejamento (MP) ampliou nesta quinta-feira, 13, o número de vagas
disponíveis para o concurso de Analistas em Tecnologia da Informação (ATIs). A quantidade
de cargos ofertados no certame passou de 74 para 200. A alteração do edital foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU). A portaria nº 208, publicada na última sexta-feira no DOU, já
havia autorizado a ampliação. Os interessados em participar do concurso devem realizar a
sua inscrição no portal da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de
Medicina e Cirurgia e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (FUNRIO) até o dia 28 de
junho.
PLANEJAMENTO AUTORIZA PROVIMENTO DE 281 CARGOS NO MCTI

INTRANET
13/06/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou, nesta quinta-feira, o
provimento de 281 cargos das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de
Desenvolvimento Tecnológico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O provimento
dos cargos destina-se à contratação dos candidatos aprovados no concurso público autorizado
pela Portaria MP nº 533, de 8 de dezembro de 2011.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PUBLICA EDITAL COM
MIL VAGAS

INTRANET
12/06/2013

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal publicou nesta quarta-feira, 12, no Diário
Oficial da União, o Edital nº 1, que abre seleção por meio de concurso público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Policial Rodoviário
Federal, padrão I da Terceira Classe, autorizado pela Portaria MP nº 100, de 8/4/2013.
PORTARIA AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENGENHEIROS E
ARQUITETOS

INTRANET
10/06/2013

O Diário Oficial da União desta segunda-feira traz a publicação da Portaria Interministerial
Nº 210 que autoriza a contratação de 10 profissionais por meio de processo seletivo
simplificado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Neste
caso, serão atendidas atividades temporárias de obras e serviços de engenharia. A portaria
interministerial é assinada pelas ministras do Planejamento, Miriam Belchior; e da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes.
PLANEJAMENTO AUTORIZA NOMEAÇÕES PARA TRÊS ÓRGÃOS FEDERAIS

INTRANET
10/06/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou, nesta segunda-feira, a
nomeação de 12 candidatos aprovados em concursos públicos para o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e para o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com a finalidade de suprir vagas e
desistências originadas dos próprios concursos vigentes, ocorridas a partir de 1° de março de
2012.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
INFORMATIVO STF N 0 707
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DECISÃO MONOCRÁTICA - O Plenário
iniciou julgamento de embargos de declaração opostos de decisão monocrática proferida
pelo Min. Dias Toffoli (CPC, art. 557, § 1º, a), na qual assentara — com base em
jurisprudência da Corte — a inconstitucionalidade de lei que disporia sobre a criação de
cargos em comissão para funções que não exigiriam o requisito da confiança para o seu
preenchimento. Destacara que os cargos, consoante a norma impugnada, deveriam ser
ocupados por pessoas determinadas conforme a descrição nela constante. O Min. Dias
Toffoli, relator, recebeu os embargos como agravo regimental e negou-lhe provimento para
manter a decisão recorrida. Em divergência, o Min. Marco Aurélio não converteu os
embargos, e proveu o agravo. Não reconheceu a possibilidade de Relator,
monocraticamente, julgar o tema de fundo de processo objetivo a tratar de controvérsia
constitucional. Aduziu que o extraordinário se voltaria contra decisão firmada em
representação de inconstitucionalidade, ajuizada perante tribunal local, por suposta afronta a
preceito constante da Lei Orgânica distrital. Considerou caber exclusivamente ao Colegiado
— mormente em conclusão pela inconstitucionalidade de lei — proferir decisão de mérito.
Após, pediu vista o Min. Teori Zavascki. RE 376440 ED/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
23.5.2013. (RE-376440)

INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊ NCIA N 0 520
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA APOSENTADORIA
ANTERIOR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
É possível a renúncia à aposentadoria por tempo de serviço (desaposentação) objetivando a
concessão de novo benefício mais vantajoso da mesma natureza (reaposentação), com o
cômputo dos salários de contribuição posteriores à aposentadoria anterior, não sendo
exigível, nesse caso, a devolução dos valores recebidos em razão da aposentadoria anterior.
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.270.606-RS, Sexta Turma, DJe 12/4/2013; AgRg no
REsp 1.321.325-RS, Segunda Turma, DJe 20/8/2012, e AgRg no REsp 1.255.835-PR,
Quinta Turma, DJe 12/9/2012. REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado
em 8/5/2013.
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13 a 17 de
Maio/2013
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(Continuação)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
LICITANTE
DECORRENTE DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA FASE DE HABILITAÇÃO.
A sociedade empresária que, em concorrência realizada para ampliação de prédio público,
deixe de apresentar, no envelope de habilitação, declaração de concordância do responsável
técnico, descumprindo exigência prevista no edital, não tem direito líquido e certo a realizar
o referido ato em momento posterior e por meio diverso do estabelecido no instrumento
convocatório, tampouco a ser considerada habilitada no procedimento licitatório, ainda que
tenha apresentado documentos assinados por seu represente legal que comprovem ser este
um engenheiro civil. Deve-se registrar, de início, que a exigência de apresentação de
atestado de concordância do responsável técnico encontra respaldo no art. 30, II e § 1º, I, da
Lei 8.666/1993. Isso posto, deve-se ressaltar que atos assinados pelo sócio administrador da
sociedade empresária, ainda que seja profissional da engenharia civil, não suprem a
exigência de concordância deste com o encargo de responsável técnico da obra, munus cujas
responsabilidades civil, administrativa e penal diferem das próprias de sócio. Desse modo, a
Administração Pública, por conta própria, não pode atribuir a responsabilidade técnica por
presunção, uma vez que é necessária expressa concordância do profissional. Assim, não se
pode falar que a referida declaração seria pura formalidade que poderia ser relevada pela
administração. Ademais, prevendo o edital que a declaração de concordância de responsável
técnico deve constar do envelope referente aos documentos de habilitação, configuraria
violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade dar oportunidade a algum dos
licitantes de comprovar o cumprimento da referida exigência por meio diverso do previsto
no instrumento convocatório ou em momento posterior do estabelecido no edital,
conferindo-lhe prazo superior ao dos demais licitantes. RMS 38.359-SE, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 11/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
EM CONCURSO PÚBLICO MOTIVADA PELA GRAVIDEZ DE CANDIDATA. É
possível a remarcação de teste de aptidão física em concurso público com o objetivo de
proporcionar a participação de candidata comprovadamente grávida, ainda que o edital não
contenha previsão nesse sentido. Nesse contexto, a gravidez deve ser considerada como
motivo de força maior, apto a possibilitar a remarcação do referido teste, sem que se
configure qualquer ofensa ao princípio constitucional da isonomia. RMS 37.328-AP, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 21/3/2013.
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DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE BIOMÉDICO À
PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO
DE CARGO DE BIÓLOGO. Os biomédicos não possuem o direito de participar de
concurso público cujo edital prescreva como atribuições do cargo atividades específicas de
biólogo. Da análise da Lei 6.684/1979 e dos Decretos 88.438/1983 e 88.439/1983, extrai-se
a conclusão de que as profissões de biólogo e de biomédico, apesar de se assemelharem em
alguns pontos, são distintas, com atribuições e áreas de atuação próprias. Foram, inclusive,
reguladas por atos normativos diversos e seus profissionais são registrados em conselhos
profissionais distintos. Dessa forma, a Administração, entendendo necessitar de biólogos,
não é obrigada a aceitar, em concurso destinado a suprir essa necessidade, profissionais de
outras áreas. REsp 1.331.548-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/4/2013.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE
REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO. Não é possível a
extinção do processo, sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido (art.
267, VI, do CPC), na hipótese em que candidato tenha requerido a remarcação de teste físico
em concurso público, sob a alegação de impedimento oriundo de acidente ocorrido alguns
dias antes da data prevista no edital para a referida etapa. Com efeito, a partir da análise da
pretensão deduzida e independentemente de qualquer juízo de valor acerca do
enquadramento da situação narrada como apta a caracterizar a alegada força maior, deve-se
concluir que se trata, efetivamente, de pedido passível de apreciação pelo Poder Judiciário.
REsp 1.293.721-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/4/2013.
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