
  

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

RESOLUCAON° 106/2006

Altera a Resolugio TRE/GO n° 99/2006, que

dispde sobre remocado a pedido mediante Lista

Geral de  Classifica¢ao, remogio por

reciprocidade . de servidores do Quadro de

Pessoal do Tribunal RegionalEleitoral de Goias

e déoutras providéncias.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas atribuicdes e,

considerando o disposto na Resolugio TRE/GO n°'38/2002 —Regimento Interno,

Considerando a necessidade de rever 0 procedimento do Concurso de

Remocio mediante Lista Geral de Classificag’o, com vistas a alcangar resultados mais justos ¢

satisfatorios,

RESOLVE:

Art. 1° - O artigo 5° da Resolugio TRE/GO n° 99, de 18 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redagao:

Art, 5° essseanecectesenneeosenennes10sauusuucauesuesnecssssancsaseqecussesecssensneseneesanseensstees

§ 1° Serdo ofertadas as vagas existentes, bem como as decorrentes do

proprio certame de remocao, sendo que cada lista de cargos vagos a

serem ofertados sera considerada uma etapa do Concurso de Remogdao;

§ 2° Com utilizagdode senha pessoal, a inscrigdo do interessado a

vaga disponivel far-se-4 somente por meio da pagina da intranet do

Tribunal, sendo vedada qualquer outra forma de inscrigdo, salvo sé

ndo recebida pormotivo de ordem técnica, falha de comunicagao,

congestionamento de linha, bem como outros fatores que
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impossibilitem a transmissdo de dados, devidamente comprovados,

desdeque alegadosaté'o éncérramento'doprazo das inscrigées;

§ 3° Os candidatos poderao inscrever-se para todas as unidades de

lotagao disponiveis, em ordem decrescente depreferéncia;

§ 4° No primeiro dia util seguinte ao término do prazo previsto no

caput deste artigo'sero’ipuradosos'pedidos de inscrigdo, de acordo

com a melhor classificagdo no ranking da Lista Geral, devendo ser

divulgado,na intranet do Tribunal, o resultado da primeira etapa;

§ 5° A préxima etapa serd realizada imediatamente apos oO

encerramento‘daantertot,hos termésdo § 9° enela serdo oferecidas

as vagas decorrentes do préprio certame de remogdo, abrindo-se nova

oportunidade aos candidatos remanescentes se inscreverem ds vagas

ofertadas; |
rNhho

§ 6° Sero redlizadas' tantis etapas quantasforem necessdrias para o

preenchimento de vagas surgidas com o remanejamento proveniente

das remogées, até a etapa em que, ofertada nova vaga, nao

sobrevenham candidatos interessados;

§ 7° Os servidores regularmenteinscritos, naforma do artigo 3°, inciso

I, que ndo concorrerem as vagas de alguma etapa, poderéo participar

das etapas seguintes;

§ 8° O servidor contemplado em uma das etapas do concurso nao

poderdparticipar das etapas subseqiientes;

§ 9° O cronograma das etapas e os procedimentos inerentes ao A

concurso serdao re ntadosipby ato da Presidéncia; 
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§ 10° As informagées relativas as etapas, no que diz respeito aos

horarios, vagaesupervenientes‘e classificagdo serGo disponibilizadas

no decorrer do:Concurso daRemogo através da intranet.”

Art. 2° - Esta Resolugdo entrara em vigorna data de sua publicagao.

SALA DE SESSOES ‘DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, em Goiania, 29 de novernbro‘¢de 2006. -

Des. FELIPE BATISTA CORDE
IRO

_ Presidente

   

Des". BEAT 7FIGUED
Vice-Presidente ¢(Coregedor

NIO HELI DE OLIVEIRA—

Juiz Membro_ee

    
  Dr.“HELIO TELHO CO

Procurador egiorial Bleitor

 


