
EDITAL DE CONCURSO NACIONAL DE REMOÇÃO 2008 
 

 

  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 

no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº. 11.416, 

de 15 de dezembro de 2006, no Anexo IV da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de maio 

de 2007, e no artigo 27, § 3º da Resolução CJF nº. 3, de 10 de março de 2008, 

resolve TORNAR PÚBLICA a abertura do Concurso Nacional de Remoção por 

permuta no âmbito do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais 

Federais e respectivas Seções Judiciárias.  
  

   

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Este Edital regulamenta o Concurso Nacional de Remoção 2008 por permuta, 

que consiste no deslocamento, por permuta, entre servidores ocupantes de cargo 

efetivo de mesma denominação e atribuições, sem perda de vínculo com o órgão de 

origem. 

1.2.   A realização do presente concurso ficará a cargo do Conselho da Justiça 

Federal, conforme o disposto no artigo 27, § 3º da Resolução CJF nº. 3, de 10 de 

março de 2008. 

1.3. As inscrições para o Concurso Nacional de Remoção 2008 terão início às 

00h01min do dia 12 de março e término às 23h59min do dia 31 de março. 

   

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 

 

2.1. Não ter sofrido penalidade de advertência no último ano ou de suspensão nos 

últimos três anos anteriores ao pedido. 

2.2. Não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. O interessado em participar do Concurso Nacional de Remoção 2008 deverá 

acessar o link “SINAR” – Sistema Nacional de Remoção – no Portal da Justiça 

Federal. 



 

3.2. O requerimento de inscrição no concurso de remoção, devidamente 

preenchido e impresso, deverá ser encaminhado à autoridade máxima do órgão de 

origem. 

3.3. O requerimento poderá ser firmado por procurador, que deverá juntar 

procuração com poderes específicos. 

3.4. O processamento do pedido de inscrição dependerá de autorização do 

dirigente máximo do órgão de origem do candidato. 

3.5.  Não poderão concorrer à remoção candidatos cujo órgão de origem tenha 

mais de 10% (dez por cento) do quadro de pessoal na situação funcional de 

“removido”, nos termos do caput do art. 41 da Resolução CJF nº. 3, de 10 de março 

de 2008. O percentual será informado ao candidato pelo órgão de origem. 

3.6. Após autorizado pelo dirigente do órgão, o requerimento será encaminhado 

ao servidor designado “responsável”, o qual gerará uma senha de acesso para que o 

candidato possa preencher o formulário de inscrição on line no Portal da Justiça 

Federal (www.justicafederal.gov.br). 

3.7. Os candidatos poderão indicar até cinco opções de localidade para remoção, 

em ordem de preferência. 

3.8. Por localidade de remoção, entende-se aquela em que esteja situado o 

Conselho da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais, Seções ou Subseções 

Judiciárias. 

3.9. Os dados serão disponibilizados ao servidor da área de Recursos Humanos 

designado, o qual verificará a veracidade das informações prestadas, detectando 

possíveis irregularidades. Não será facultado ao candidato alterar os dados 

incluídos, salvo em caso de erro material. 

3.10. O correto preenchimento dos dados é condição essencial para a validação da 

inscrição. Caso os dados não estejam corretos, o candidato será notificado via e-

mail para que os envie novamente. 

3.11. O candidato terá até às 23h59min do dia 08 de abril para finalizar o pedido de 

remoção. Após esta data, o sistema será desativado. 

3.12. Os servidores selecionados que se encontrarem em gozo de licença sem 

remuneração (arts. 84 e 91 da Lei nº. 8.112/90) deverão retornar à atividade antes da 

expedição do ato de remoção. 

 

4. DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO 

 

4.1. As informações prestadas pelo servidor serão de sua inteira responsabilidade, 

e a sua inveracidade acarretará as cominações legais pertinentes, além da anulação 

do ato de remoção, se já efetivado, sem qualquer ônus para Administração. 

4.2. Em caso de desistência injustificada do pedido de remoção, o candidato 

deverá comunicar ao órgão de origem até o dia 30 de junho, sob pena de obstar o 

processamento de novo pedido pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados 

http://www.justicafederal.gov.br/


do protocolo de requerimento de desistência, nos termos do art. 32, § 4º da 

Resolução CJF nº 3, de 10 de março de 2008. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

  

5.1. O candidato à remoção de que trata este Edital será submetido aos seguintes 

critérios de classificação e desempate (art. 27, § 2º da Resolução CJF nº 3, de 10 de 

março de 2008). 

  

a)  Não ter sido removido ou redistribuído nos últimos dois anos; 

b)  Maior tempo de serviço na Justiça Federal; 

c)  Maior tempo de serviço no Poder Judiciário da União; 

d)  Maior tempo de serviço no Poder Judiciário; 

e)  Maior tempo de serviço público federal; 

f)  Maior tempo de serviço público; 

g)  Maior prole; 

h) Mais idoso. 

 

5.2.  Para fins de cômputo de tempo de serviço, serão consideradas somente as 

averbações efetuadas até a data da publicação deste edital.  

 
 

6. DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

  

6.1. O resultado do concurso de que trata este edital estará disponível no site do 

Portal da Justiça Federal do dia 05 (cinco) ao dia 15 (quinze) de julho, e será 

publicado no Diário Oficial da União.  

6.2. Do resultado do concurso de remoção caberá recurso ao Presidente do 

Conselho da Justiça Federal no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

6.3. O recurso deverá ser elaborado de forma clara, concisa, objetiva e ter 

argumentação consistente.  

6.4. Serão preliminarmente indeferidos recursos extemporâneos, inconsistentes 

e/ou fora das especificações estabelecidas neste Edital. 

 6.5. Os recursos serão analisados e decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

partir do recebimento. 

 6.6. O resultado final será disponibilizado no Portal da Justiça Federal e no Diário 

Oficial da União. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

7.1. Após a homologação do resultado pelo Presidente do Conselho da Justiça 

Federal, os Tribunais Regionais Federais e o CJF expedirão os atos de remoção dos 



respectivos servidores selecionados, que serão publicados no Diário Oficial da 

União. 

7.2. O servidor removido, para ter exercício em outro município terá, no mínimo, 

10 (dez) e no máximo 30 (trinta) dias, a contar da publicação do respectivo ato, para 

a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído, neste prazo, o 

tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, quando for o caso. 

7.3. Na hipótese de o servidor se encontrar em licença ou afastado legalmente, o 

prazo mencionado no item anterior será contado a partir do término do afastamento 

ou impedimento.  

7.4. As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão integralmente 

por conta do servidor. 

7.5. Ao servidor removido será facultado o retorno a seu órgão de origem 

mediante pedido de revogação do ato de remoção, observado o prazo mínimo de um 

ano de permanência na localidade em que se encontre prestando serviço.  

7.6. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho da Justiça Federal. 

  

  

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Ministro BARROS MONTEIRO 

Presidente 

 

 


