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PODER JUDICIÁRIO Í
TRIBUNAL REGIONALELEITORALDE GOIÁ:

 

RESOLUÇÃO TRE-GO Nº 99/2006

 

Dispõe sobre remoção a pedido mediante Lista
Geral de Classificação, remoção por
reciprocidade de servidores do Quadro de
Pessoal do Tribunal RegionalEleitoral de Goiás

e dá outras providências.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições

regimentais e considerandoo disposto no art. 36,inciso II, da Lei 8.112/90,

Considerando a necessidade de se impor procedimento simplificado e

célere, bem como redução de custos administrativos no âmbito deste Regional,

RESOLVE:

Art. 1º - A remoção a pedido é o deslocamento do servidor ocupante de

cargoefetivo de Analista Judiciário — Área Judiciária ou Técnico Judiciário — Área
Administrativa, do Quadro de Pessoal do Tribunal RegionalEleitoral de Goiás, com

ou sem mudança de unidade ou localidade, e se efetivará por meio de

concorrência, mediante Lista Geral de Classificação, ou porreciprocidade.

Art. 2º - Fica criado o sistema de concorrência por meio de Lista Geral de

Classificação para o preenchimento de cargos vagos na Secretaria do Tribunal, nas
Zonas Eleitorais da Capital e nas Zonas Eleitorais do Interior, tendo caráter
permanente a partir de sua implantação.

1- DA REMOÇÃOA PEDIDO MEDIANTELISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO

 

de Informática, implantará, a partir de 10 de dezembro de 2006, o sistema

referido no art. 29, cabendo à Secretaria de Recursos Humanos:

- tornar pública ao corpo funcional, de forma contínua e permanenterá
página da intranet do Tribunal, a Lista Geral de Classificação, após o devido
registro de averbação de tempo de serviço e da solicitação dos interessados em

figurarna referidaLista; [ = PADÊMUTS
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Art. 30 - A Secretaria de Recursos Humanos, em parceria com a Secretaria y
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HW - oferecer as vagas disponíveis, em decorrência de exoneração,

demissão, aposentadoria, bem comoascriadas e as que vierem a ser criadas por

lei, aos servidores da Lista Geral de Classificação. Nesse último caso, a oferta dos

cargos vagos à Lista Geral de Classificação deverá preceder à nomeação de
candidatos habilitados em concurso público para o provimento dos cargos do

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e, aos concursados,

somente poderão ser oferecidas as vagas remanescentes e resultantes da
concorrência dos candidatos participantes da Lista.

Art. 4º - A Lista Geral de Classificação, de quetrata o artigo 29, obedecerá

os seguintes requisitos:
1 - com basenos critérios estabelecidos no artigo 11, serão criadas duas

Listas de Classificação Geral: umapara osservidores ocupantes de cargosefetivos
de Analista Judiciário — Área Judiciária e outra para ocupantes de cargos efetivos

de Técnico Judiciário - Área Administrativa, sendo permitida apenas remoção para
cargos idênticos;

11 - desde que haja manifestação deinteresse em locomover-se, poderão
figurar na Lista Geral de Classificação todos os servidores ocupantes dos cargos

mencionados noart. 19,inclusive os que estiverem cumprindo estágio probatório;

HI - a Lista Geral de Classificação, organizada em ordem decrescente de

pontuação, conterá o nome do servidor, cargo ocupado, atual lotação, sua

respectiva classificação no ranking da Lista, bem como a pontuação obtida, em
dias, com a averbação do tempo de serviço e colocação no concurso, conforme
discriminado no art. 12.

Art. 5º - Ocorrendo vaga disponível por unidade ou localidade, esta será,

por um período de cinco dias, tornada pública na página da intranet do Tribunal
aos candidatos da Lista de que trata o artigo 4º, período no qualserão realizadas

as inscrições; decorrido esse prazo, caso nenhum servidor apresente interesse
pela vagaoferecida, esta será disponibilizada ao candidato aprovado em concurso
público.

5 10 - Serão ofertadas as vagas existentes, bem como as decorrentes do

próprio certame de remoção. O candidato deve, no prazo estabelecido no caput,

requerer a remoção para a Zona de preferência, independentemente da vaga ter A
sido oferecida inicialmente.

& 2º - Com utilização de senha pessoal,

a

inscrição do interessado à vaga nl |
disponível far-se-á somente por meio da página da intranetdo Tribunal. X

& 3º

-

Os candidatos poderãoinscrever-se em até 05 (cinco) unidades de

lotação,ai que não existam vagas disponíveis, manifestando-se, de pronto,

pela sua-ordem de preferência. jo

Art. 69 - Apurados os pedidos de inscrição dos interessados em ocupará
vága disponível, bem como as remanescentes decorrentes das remoções

realizadas no certame,estas serão deferidas, obrigatoriamente, ecretaria de
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Recursos Humanos, aos concorrentes de melhorclassificação no ranking da Lista

Geral. Incumbirá a essa Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar o
resultado à Presidência do Tribunal RegionalEleitoral, como também divulgar, na

intranet do Tribunal, a relação de candidatos que concorreram à vaga.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal RegionalEleitoral homologará o

resultado no prazo de cinco dias, a contar do término do prazo a que se refere o

caput, expedindo, em até quinze dias, os atos de remoção dos servidores
contemplados.

Art. 7º - O Presidente do Tribunal poderá, havendo justificada necessidade

da administração, suspender a oferta de vaga à Lista nos meses de julho a

novembro de ano eleitoral, bem como naquele em que ocorra referendo ou

plebiscito.
Art. 8º Após o transcurso do prazo referido no art. 5º, será de caráter

irretratávele irrevogávelo pedido do candidato para concorrer à vaga ofertada e,
na hipótese de ser contemplado, o candidato não poderá desistir da mesma,
efetivando-se a remoção para ocupá-la, compulsoriamente, porato da Presidência

do Tribunal.
& 10 - A Lista Geral de Classificação será atualizada, constantemente,

sempre que houver servidorinteressado em locomover-se, devendo o servidor
interessado, no entanto, formalizar a averbação de seu tempo de serviço junto à
Secretaria de Recursos Humanos, bem como requerer seu ingresso no rol dos
interessados na remoção.

5 2º - A pedido do candidato integrante da Lista, a inscrição para
concorrer poderá ser alterada ou cancelada até o último dia do prazo deinscrição

estabelecido no art. 5º; para tanto, será utilizado o mesmo procedimento

eletrônico previsto no $ 2º do referido artigo 5º.
5 30 - Durante o prazo a que alude o art. 5º, será inadmissível o pedido de

averbação de tempodeserviço.
& 4º - As informações constantes na certidão de averbação de tempo de

serviço serão prestadas sob inteira responsabilidade do candidato e sua

inveracidade acarretará as cominações legais pertinentes.

Art. 9º - Qualquerintegrante da Lista Geral de Classificação será parte
legítima para ingressar com Pedido de Reconsideração dirigido ao Diretor Geral do

Tribunal no sentido de impugnar, no prazo de cinco dias, contados da data do

ingresso ou reingresso do servidor à Lista, a contagem de tempo de serviço de

candidato que figure recentemente noreferido rol.

& 1º - Havendo recursos subsequentes para uma mesma impugnas E

tréfando-se de fatos idênticos, a decisão do primeiro recurso protocolado valerá

para os demais.

& 20 - Após ciência do teordo Pedido de Reconsideração, O Diretor Geral
emitirá, em 05 (cinco) dias, decisão fundamentada, cabendo recurso, em igual
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PODER JUDICIÁRIO
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prazo, ao Presidente do TRE/GO,que, em 10 (dez) dias, emitirá decisão, da qual
não caberá recurso.

Art. 10 - Para os servidores que se encontrarem em gozo delicença sem
remuneração, a homologação da vaga ofertada ficará condicionada à interrupção
dalicença até o último dia do prazo estabelecido no art. 59, ressalvados os casos
de licença fundamentada, conformedispõe o $ 2.º do art. 83 da Lei 8.112/90.

Art. 11 - Os candidatos interessados em figurar na Lista Geral serão
classificados de acordo com os seguintes critérios:

1 - maior tempo de exercício de cargo efetivo na Justiça Eleitoral;

11 - maior tempo de exercício no cargo atualmente ocupado;
HI - classificação no concurso.
& 10 - O tempo de serviço será apurado em dias e somente será

considerado quando averbado na Secretaria de Recursos Humanos do TRE/GO e

homologado pelo Diretor Geral.

$ 2º - Concorrendoservidor portador de necessidades especiais com outro

que não o seja, não se aplicará o critério estabelecido no inciso III deste artigo,

devendo serconsideradoclassificado, uma vez ultrapassados os itensI e II acima,

o concorrente com maior idade e, permanecendo o empate, a vaga será destinada
ao portador de necessidades especiais.

Art. 12 - No caso de remoção a pedido, a Administração poderá
determinar quea liberação do servidor removido ocorra após decorridos até 30

(trinta) dias da chegada do substituto.

Art. 13 - O servidor removido a pedido terá 10 dias para entrar em

exercício na nova sede, contados a partir da data em que entrar em vigor a
respectiva Portaria de remoção, incluído, nesse prazo, o tempo necessário ao seu

deslocamento.
8 1º - Na hipótese de encontrar-se legalmente afastado, o prazo de que

trata este artigo será contado a partir do término do afastamento.

$ 2º - O servidor removido a pedido poderá solicitar a ampliação do prazo

a queserefere o caput para até 30 dias, expondo as razões de seu pedido, cujo

deferimentoficará a critério da Administração. 2

$ 30 - É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput
desteartigo.

II - DA REMOÇÃO POR RECIPROCIDADE sa

Art. 14 - A Remoção porreciprocidade ocorrerá entre dois servidores do»
- quadro permanente do Tribunal Regional1de, Goiás, ocupantes de cargo A
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idêntico, constituindo-se modalidade de remoção a pedido, subordinada à

discricionariedade da administração.

& 1º - O pedido de remoção deverá ser assinado conjuntamente pelos
servidores interessados e instruído com a anuência dos juízes das respectivas

zonaseleitorais envolvidas ou, em caso de o servidorestar lotadono Tribunal, da
chefia imediata da Unidade.

& 20 - Não poderá solicitar remoção o servidorcuja lotação tenha caráter
provisório, salvo se a reciprocidade envolver a sua lotação efetiva.

$ 30 - Os servidores que optarem pela remoçãoporreciprocidade deverão

permanecer na unidade de lotação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da

data da portaria que efetivou a lotação e, caso sejam integrantes da Lista Geral de

Classificação, serão dela excluídos, automaticamente, podendo retornar a esta,

nos termosestabelecidos no & 2º, art. 5º, desta Resolução.

$ 40 - O servidorque optarpor essa modalidade de remoção não poderá
pedir exoneração no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da portaria, sob

pena de anulação do procedimento, devendo o outro servidor, nesse caso,

retornar à unidade ou localidade de origem.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15 - Na remoção a pedido ou por reciprocidade, as despesas
decorrentes da mudança de sede correrão a expensas do servidor.

Art. 16 - Não poderá solicitar remoção a pedido ou por reciprocidade o
servidor que estiver respondendo à sindicância ou a processo administrativo
disciplinar, até a conclusão do feito.

Art. 17 - É defeso à Administração valer-se da remoção ex oficio como

penadisciplinar.
Art. 18 - A remoção a pedido ou por reciprocidade não ensejará a

interrupção do interstício do servidor para efeito de promoção ou progressão.

Art. 19 - Os prazos a que se refere esta Resolução obedecerão às

disposições estabelecidas no Código de Processo Civil.

Art, 20 - Tendo em vista o quantitativo de cargos vagos no âmbito da

Secretariá deste Tribunal e das Zonas Eleitorais do Interior, a Presidência poderá
realizar concurso de remoção, mediante audiência pública, via Intranet.

Parágrafo único. Caberá à Presidência regulamentar os procedimentos
inerentes ao concurso de remoção, relacionado ao caputdeste artigo.

Art. 21 - Os caso: gm sos serão regulados peloDiretor-Geral mediante
Portaria. j ) —— CRraLUNOVW]
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Art. 22 - Esta Resolução entra em vigorna data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, em

Goiânia, 18 de julho de 2006.

Des. FELIPE BATISTA CORDEIRO

Presidente
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Dra. MARIA DA GRAÇAS CARNEIRO REQUI

Juíza de Direito

   
  

 
Dr. HELIO

Procurar


