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Ofício Circular nº 26/2019-MP
 

Aos Senhores Dirigentes de Gestão de Pessoas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec)

Assunto: Editais de concursos públicos -  candidato com formação superior em área correlata à
exigência de titulação do edital.

 

Senhores Dirigentes,

 

1. Em atenção à Decisão Judicial exarada no Processo nº  1012153-72.2017.4.01.3400 da
8ª Vara Federal Civil da SJDF, oriento que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal (Sipec) adotem as medidas necessárias para que os seus editais de
concursos públicos e de processos seletivos simplificados de que trata a Lei nº  8.745, de 9 de
dezembro de 1993, passem a conceder ao candidato de qualificação superior à exigida à vaga
ofertada, a possibilidade de ser investido no cargo ou emprego público almejado, desde que a
formação superior possua abrangência suficiente para abarcar todos os conhecimentos
exigíveis para o cargo de nível técnico previsto no edital, controle este que deve ser efetivado
casuisticamente pelo Administrador de cada órgão ou entidade realizador do certame.
2. Importa observar que os editais de concursos públicos são de responsabilidade dos
órgãos ou entidades integrantes do Sipec que promovem os certames, não havendo ingerência deste
Órgão Central na elaboração e publicação desses instrumentos, ou seja, não se constitui em instância
revisora de editais de concurso.

 

Atenciosamente,

 
SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

Assinatura eletrônica do dirigente

Documento assinado eletronicamente por WAGNER LENHART, Secretário de Gestão de
Pessoas , em 07/02/2019, às 18:11.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 7823719 e o
código CRC 65560462.
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