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SINAR - Sistema Nacional de Remoção
RESULTADO FINAL DO CONCURSO NACIONAL DE REMOÇÃO

SEM PERMUTA 2016

A Presidente do Conselho da Justiça Federal torna público o resultado final do Concurso
Nacional de Remoção sem Permuta 20 I6 dos seguintes servidores da Justiça Federal:

Analista Judiciário - Área
Judiciária

Subseção Judiciária de Ilhéus-.
Bahia

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Considerando os termos do Edital n. CJF-EDT-2016/0000.3, de 28 de setembro de 2016, fica
estabelecido que:

1.1 O resultado estará disponível no Portal da Justiça Federal (www cjfj lIS. br) a partir do dia
2811 1/20I6 e será publicado no Diário Oficial da União na data provável de 2911 I120 16.

1.2 Do resultado final não caberá recurso.

1..3 O Conselho da Justiça Federal e os tribunais regionais federais expedirão os respectivos atos de
remoção até o dia 10 de dezembro de 2016, os quais serão publicados no Diário Oficial da União.

IA Não ~e~á concedido período de trânsito àquele servidor removido para município onde já estiver J\
em exerCICIO. r I





1.5 O servidor removido para ter exercicio em localidade distinta da atual lotação terá 18 (dezoito)
dias de trânsito para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.

1.6 A critério do órgão de origem poderá ser concedido, mediante comprovação de necessidade,
periodo de trânsito superior ao estabelecido no item 15, observado o limite de 30 (trinta) dias.

L7 O prazo do trânsito terá início no dia seguinte ao da publicação do ato de remoção do servidor
pelo órgão de origem.

1.8 Para o servidor removido que se encontre em gozo de licença ou legalmente afastado, o período
de trânsito terá início a partir do término do afastamento ou impedimento.

1.9 Aplica-se o disposto no item 1.7 aos servidores que se encontrarem em gozo de licença para
acompanhar cônjuge ou companheiro, para trato de assuntos particulares ou para desempenho de
mandato classista ou, ainda, afastados para estudo ou missão no exterior ou para participar de
programa de pós-graduação "stricto sensu'',

L IO O não comparecimento do servidor ao local para onde for removido caracterizará falta
injustificada, acarretando as consequências previstas em lei.

1.11 As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão integralmente por conta do
servidor, não sendo devido pela Administração, em nenhuma hipótese, o pagamento de ajuda de
custo, passagens, transporte de bagagens e mobiliário ou de quaisquer outros beneficios e
indenizações decorrentes da remoção, nos termos do § 3° do art. 53 da Lei n. 8.1 12, de 11 de
dezembro de 1990, incluído pela Lei n. 12.998, de 18 de junho de 2014.

L12 O servidor removido pelo Concurso Nacional de Remoção de 2016 só poderá participar do
concurso nacional de remoção em 2019,

L 13 Os casos omissos e duvidas acerca de pr cedimentos, encaminhados exclusivamente pelos
órgãos da Justiça Federal, serão decididos pela P( sidente do Conselho da Justiça Federal.
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novembro de 2016,
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