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PRESIDÊNCIA

EDITAL PRESI/SECRE N
o- 017, DE 18 DE ABRIL DE 2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no capítulo XIV, item 2, subitem 2.1, alínea
"a", do Edital de Abertura de Inscrição para a realização de Concurso Público destinado ao
provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
e do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, publicado no
Diário Oficial da União de 30/01/2011, Seção III, torna público - para conhecimento dos can-
didatos habilitados no 5º Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região, em convênio com a Fundação Carlos Chagas, constantes da lista de aprovados
na Estado de Goiás, no cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, nas localidades de
Goiânia/GO, Anápolis/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Luziânia/GO e Rio Verde/GO - a exis-
tência de cargo vago na Subseção Judiciária de FORMOSA aos que tenham interesse em
concorrer ao preenchimento de 1 (um) cargo vago de TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA AD-
M I N I S T R AT I VA .
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas expectativa de direito à no-
meação, devendo ser observada a estrita ordem de classificação da lista de aprovados para o
Estado de Goiás, para fins de nomeação.
2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será excluído das demais listas em que
constar, conforme disposição contida no Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
II - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
1. Os interessados no provimento do mencionado cargo deverão manifestar-se por meio de
requerimento assinado acompanhado de cópia de documento de identificação, dirigido à Pre-
sidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, endereçado à Divisão de Cadastro
de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Setor de Autarquias Sul, quadra 2,
Bloco K, Ed. Sede I do TRF 1ª Região, Brasília/DF, CEP 70.070-900, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da publicação deste Edital.
Parágrafo único. Não serão considerados requerimentos remetidos por fax, e-mail ou outra
forma de correio eletrônico, bem como aqueles sem assinatura e sem cópia do documento de
identificação.
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III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento do cargo será feito observando-se a classificação final obtida no referido
concurso, adotando-se, em caso de igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital
de Abertura das Inscrições do 5º Concurso Público promovido por este Tribunal em convênio
com a Fundação Carlos Chagas, a seguir:
a) possuir tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) possuir tempo de serviço público federal;
c) possuir tempo de serviço público;
d) tiver mais idade.
e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, conforme disposto na Lei no 11.689/08.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no Diário da Justiça Federal da 1ª
Região - eDJ1 e disponibilizado nas páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região e da Seção Judiciária do Estado de Goiás.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção Judiciária do Pará, e a Subseção
Judiciária de Formosa não arcarão com nenhum ônus financeiro decorrente da opção dos
candidatos para o preenchimento do cargo oferecido neste edital.
2. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá permanecer por um período mínimo de
3 (três) anos, a partir do exercício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período,
remoção, redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da Seção Ju-
diciária do Estado de Goiás, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e demais
Seções Judiciárias vinculadas, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do 5º Concurso
Público promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas.
3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e con-
dições estabelecidas neste edital e no Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público
promovido por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES
Presidente

PORTARIA PRESI/CENAG N
o- 142, DE 13 DE ABRIL DE 2012.

Aprova o Regulamento de Serviço do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de atribuições
que lhe confere o art. 21, XXXVIII, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO:
a) a reorganização administrativa aprovada pelo Tribunal Pleno na sessão de 12/03/2009, nos
autos do Processo Administrativo 6.293/2008 - TRF1;
b) a substituição de grande volume de papel e espaços para armazenamento por soluções
tecnológicas, em consonância com a política de modernização dos processos e preservação do
meio ambiente adotada por este Tribunal,
R E S O LV E :
I - APROVAR o Regulamento de Serviço do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que fixa
as competências das unidades administrativas e estabelece as atribuições de seus titulares,
com base na estrutura organizacional definida pelas Resoluções Presi 600-07 de 13/03/2009 e
600-21 de 04/11/2009.
II - DETERMINAR que a divulgação do Regulamento de Serviço ora aprovado seja realizada
exclusivamente por meio eletrônico, de forma ampla a todos os magistrados, servidores e
unidades organizacionais.
III - DETERMINAR que sejam mantidos dois exemplares impressos e assinados, ficando o
primeiro sob a guarda da Divisão de Biblioteca e Acervo Documental, da Coordenadoria de
Jurisprudência e Documentação, para fins de consulta, e o segundo sob a guarda da Divisão
de Projetos Organizacionais e Apoio à Gestão, do Centro de Estudos e Apoio à Gestão
Organizacional, responsável pelo gerenciamento do sistema normativo adotado pelo Tribunal.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário e especialmente a Portaria/Presi 600-35 de 19/02/2008.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES
Presidente

PORTARIA PRESI/CENAG N
o- 149, DE 18 DE ABRIL DE 2012.

Dispõe sobre critérios e procedimentos para ajuste dos quadros de cargos
efetivos das seções e subseções judiciárias da 1ª Região aos padrões
estabelecidos pela Resolução 24/2011, bem como altera a Portaria
19/2012.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta dos autos do Processo Administrativo
8.272/2011 - TRF1,
CONSIDERANDO:
a) que a Resolução Presi/Cenag 24 de 15 de dezembro de 2011 fixou novos padrões para os
quadros de cargos efetivos da 1ª Região e determinou, no § 1º do art. 5º, a definição, por
Portaria da Presidência, de critérios, procedimentos e cronogramas para recolocação dos
servidores ocupantes dos cargos excedentes ao novo padrão;
b) a edição da Resolução 146, de 6 de março de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça -
CNJ, que dispõe sobre a redistribuição de cargos no âmbito do Poder Judiciário da União;
c) a necessidade de ajustar os quadros de servidores das seções e subseções em fun-
cionamento na Justiça Federal da 1ª Região aos padrões estabelecidos pela Resolução
2 4 / 2 0 11 ;
d) que a modernização da 1ª Região envolve revisão dos quadros de pessoal, racionalização
de métodos e procedimentos de trabalho, virtualização judicial e administrativa e ampla ca-
pacitação e aprimoramento das pessoas, dependendo de um esforço conjunto de magistrados
e de servidores;
R E S O LV E :

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os quadros de cargos efetivos de todas as unidades das seções e subseções judiciárias
da 1ª Região devem ser ajustados em conformidade com as seguintes normas:
I - os cargos vagos excedentes aos padrões da Resolução 24/2011 serão redistribuídos para as
localidades com quadros incompletos, nos termos do art. 37 da Lei 8.112/1990, observado o
disposto no art. 7º desta Portaria;
II - os cargos ocupados excedentes aos padrões da Resolução 24/2011 poderão ser, ouvidos
os servidores, redistribuídos para as localidades com quadros incompletos, utilizando-se, para
essa finalidade, a lista de classificação de inscritos em concurso de remoção;
III - havendo, há mais de um ano, servidor cedido para outro órgão da Justiça Federal da 1ª
Região ou removido nos termos do inciso III do art. 36 da Lei 8.112/1990 para localidade que
esteja com quadro incompleto, esse será consultado, no prazo de 45 dias contados da pu-
blicação desta Portaria, quanto ao interesse de ser redistribuído para a localidade na qual
esteja efetivamente trabalhando, caso em que:
a) confirmado o interesse, o cargo será redistribuído, passando a compor o quadro da lo-
calidade de destino;
b) rejeitada a redistribuição, a Divisão de Cadastro de Pessoal do Tribunal poderá, decorrido o
prazo de 5 anos, redistribuir o cargo de ofício;
IV - havendo, há mais de um ano, servidor cedido para outro órgão da Justiça Federal da 1ª
Região ou removido nos termos do inciso III do art. 36 da Lei 8.112/1990 para localidade que
esteja com quadro completo ou excedente, esse será consultado, à medida que ocorrer va-
cância de outros cargos do quadro próprio da localidade, quanto ao interesse de ser re-
distribuído para a localidade na qual esteja efetivamente trabalhando, caso em que:
a) confirmado o interesse, o cargo será redistribuído, passando a compor o quadro da lo-
calidade de destino;
b) rejeitada a redistribuição, a Divisão de Cadastro de Pessoal do Tribunal poderá, decorrido o
prazo de 5 anos, redistribuir o cargo de ofício;
V - são vedadas:
a) nomeações, redistribuições, remoções a pedido e restituições de cargos de quaisquer se-
ções e subseções judiciárias para aquelas que estiverem com os quadros de cargos efetivos
completos ou excedentes em relação aos padrões estabelecidos pela Resolução 24/2011,
salvo se houver, nas localidades com quadros completos, servidor interessado em ser removido
para localidades com quadros incompletos, caso em que as remoções devem ser conco-
mitantes;
b) redistribuições e remoções a pedido das localidades que estiverem com os quadros de
cargos efetivos incompletos para quaisquer outras seções ou subseções judiciárias;
VI - para fins de cálculo de cargos excedentes ao padrão da Resolução 24/2011, devem ser:
a) computados todos os cargos efetivos, ocupados ou vagos, da respectiva localidade, inclusive
aqueles ocupados por servidores cedidos para outros órgãos;
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