
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 5861311

Altera áreas de atividade/especialidades de cargos vagos não
oferecidos em Edital de Concurso para transformação para a área de
apoio especializado, especialidade informática.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão proferida pelo Conselho de
Administração, na sessão de 05/04/2018, nos autos do PAe/SEI 0005410-03.2018.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Portaria Conjunta 3/2007 dos órgãos STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT, STM e

TJDFT, que regulamenta o ingresso, o enquadramento, a ocupação de função comissionada e cargo em
comissão, o programa permanente de capacitação e a remoção de que trata a Lei 11.416, DE 15/12/2006;

b) o disposto no art. 5º da Resolução CJF 568/2007, que define quando poderá ser
alterada as áreas de atividade e/ou especialidades de cargos vagos;

c) o disposto no art. 105, paragrafo único, inciso II, da Constituição Federal de 1988, pelo
qual as decisões do Conselho da Justiça Federal têm caráter vinculante e considerando a indiscutível vigência
da Resolução CJF 568, de 04/09/2007, bem assim de seu fundamento de validade, a Portaria Conjunta 003,
de 31/05/2007;

d) a crítica e preocupante situação de defasagem de cargos da área de Tecnologia da
Informação, que requer medidas urgentes de aumento de servidores, considerando o risco iminente de colapso
nos serviços prestados;

e) o Ofício CJF-OFI-2018/00730 que limitou para os tribunais regionais federais o
quantitativo de cargos para provimento de cargos e funções no exercício de 2018;

f) que diante da impossibilidade de criação de novos cargos para provimento no exercício
de 2018, poderá ser adotada como alternativa a alteração da área/especialidade de cargos vagos de Analista
Judiciário e de Técnico Judiciário que não foram oferecidos no Edital do Concurso em andamento,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR, nos termos do art. 5º da Resolução CJF 568/2007, cargos vagos do

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e das Seções Judiciárias, nos termos da relação de cargos vagos
apresentada pela Secretaria de Gestão de Pessoas nestes autos (id 5744354), da  forma que se segue:

 

Cargo vago Área/Especialidade Extinta Qtd. Área/Especialidade Transformada
Analista Judiciário Área Administrativa 23 Área de Apoio Especializado: Informática
Analista Judiciário Área de Apoio Especializado: Taquigrafia 2 Área de Apoio Especializado: Informática
Analista Judiciário Área de Apoio Especializado: Biblioteconomia 1 Área de Apoio Especializado: Informática
Técnico Judiciário Área de Apoio Especializado: Taquigrafia 2 Área de Apoio Especializado: Informática

 
Art. 2º Os cargos ora alterados serão todos utilizados no Tribunal Regional Federal da 1ª

Região.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/PORTARIACONJUNTAGP003-2007.PDF
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3760/RES 568-2007.pdf?sequence=3


Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
06/04/2018, às 17:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5861311 e o código CRC D21F415F.
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