
EDITAL 
CONCURSO NACIONAL DE REMOc;AO POR 

PERMUTA 2012 

o PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTI<:A FEDERAL - CJF, 
usando de suas atribuicoes e tendo em vista 0 disposto no art. 20 da Lei n. 
11.416, de 15 de dezembro de 2006, no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 3, de 
31 de maio de 2007, e no art. 27, § 3°, da Resolucao CJF n. 3, de 10 de marco 
de 2008, alterada pela Resolucao n. 66, de 3 de julho de 2009, TORNA 
PUBLICA a abertura do Concurso Nacional de Remocao por Permuta no 
ambito do Conselho da Justica Federal e da Justica Federal de primeiro e 
segundo graus. 

1. DAS DISPOSIc;OES PRELIMINARES 

1.1. Este edital regulamenta 0 Concurso Nacional de Remocao 2012, que 
consiste na rernocao a pedido, mediante permuta entre servidores do conselho 
da justica federal, tribunais regionais federais, secoes judiciarias e subsecoes 
judiciarias ocupantes do mesmo cargo efetivo, area e especialidade, sem perda 
do vinculo com 0 orgao de origem, sendo vedada, por este procedimento, a 
remocao de servidor dentro da mesma regiao. 

1.1.1 As rernocoes dentro da mesma regiao serao regulamentadas por ato 
proprio de cada tribunal regional federal. 

1.1.2 A coordenacao do presente concurso sera realizada pelo Conselho da 
Justica Federal, conforme 0 disposto no art. 27, § 3°, da Resolucao CJF n. 
3/2008. 

1.2. Evedada a participacao no concurso de servidor que esteja respondendo a 
sindicancia ou a processo administrativo discipJinar. 

2. DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE REMOc;Ao 

2.1. As etapas do concurso serao processadas por meio do Sistema Nacional de 
Remocao SINAR, disponivel no Portal da Justica Federal 
(www.justicafederal.jus.br). 



2.2. 0 interessado em participar do concurso devera acessar 0 link "SINAR"
Sistema Nacional de Remocao no Portal da Justica Federal 
(www.justicafederal.jus.br) e imprimir 0 requerimento de inscricao. 

2.3. 0 requerimento de inscricao, devidamente preenchido, devera ser 
encaminhado ao dirigente maximo do orgao ao qual 0 cargo efetivo do 
candidato estiver vinculado, podendo ser remetido via fax ou via e-mail, 
digitalizado, para 0 numero ou endereco a serem fomecidos pelo respectivo 
orgao. 

2.3.1 Entende-se como dirigente maximo do orgao, para os servidores do 
Conselho, seu presidente, para os servidores dos tribunais regionais federais, 0 

desembargador federal presidente e, para os servidores das secoes e subsecoes 
judiciarias, 0 juiz federal diretor do foro. 

2.3.2 0 servidor devera informar no requerimento de inscricao 0 e-mail, 
preferencialmente institucional, que sera utilizado pelo SINAR para as 
comunicacoes inerentes a participacao do candidato no concurso, nao se 
responsabilizando a administracao pelo nao recebimento delas. 

2.3.3 0 requerimento podera ser firmado por procurador, que devera juntar 
procuracao com poderes especificos. 

2.3.4 0 processamento do pedido de inscricao dependera da autorizacao do 
dirigente maximo do orgao ao qual 0 cargo efetivo do candidato estiver 
vinculado. 

2.4. Apos autorizado pelo dirigente do orgao, 0 requerimento do candidato 
sera encaminhado ao servidor designado responsavel, que acessara 0 sistema e 
lancara as informacoes dos candidatos conforme seus assentamentos funcionais 
(tempo de service, quantidade de filhos, data da ultima remocao, etc.), 
informara a ocorrencia do impedimento a que se refere 0 item 1.2, se for 0 caso, 
e gerara senha para 0 candidato acessar 0 SINAR. 

2.4.1 Na hipotese da ocorrencia do disposto no item 1.2, 0 candidato sera 
automaticamente notificado pelo SINAR, via e-mail, de sua exclusao do 
certame. 

2.4.2 Nao podera concorrer aremocao 0 candidato cujo orgao de origem tiver 
mais de 10% do quadro de pessoal na situacao funcional de "removido", nos 
termos do caput, parte final, do art. 41 da Resolucao CJF n. 3/2008. 



2.5. Recebida a senha, 0 candidato, no prazo estabelecido neste edital, conferira 
seus dados, selecionara a opcao ou opcoes de destino e finalizara sua inscricao, 
devendo declarar sua anuencia as regras fixadas para 0 certame, 0 que constitui 
requisito indispensavel a aceitacao da participacao do servidor. 

2.5.1 Havendo qualquer discordancia com os dados cadastrais, 0 candidato 
devera informar os dados divergentes ao responsavel dentro do prazo previsto 
para a escolha das opcoes de localidade, a fim de que ele possa proceder as 
alteracoes que se fizerem necessarias. 

2.5.2 0 candidato podera indicar ate duas opcoes de orgao para remocao, 

2.5.3 No momenta da escolha, 0 sistema so disponibilizara localidades onde 
existirem servidores inscritos. 

2.5.4 Entende-se como orgao para rernocao 0 Conselho da Justica Federal, os 
tribunais regionais federais (capital), as secoes judiciarias (capital), as subsecoes 
judiciarias, os juizados especiais federais autonomos e os juizados federais 
avancados instalados ate 0 prazo final para 0 termino da inscricao, 

2.6. Todas as comunicacoes necessarias ao processamento do concurso serao 
realizadas por e-mail. 

2.6.1 Qualquer mudanca no e-mail do candidato devera ser imediatamente 
comunicada ao Conselho da Justica Federal pelo endereco sinar@cjf.jus.br, com 
o titulo "alteracao de e-mail no SINAR", devendo ser indicado 0 numero do 
CPF e 0 orgao ao qual 0 cargo efetivo estiver vinculado. 

3. DOS PRAZOS 

3.1. As etapas de que trata este edital observarao os prazos estabelecidos no 
cronograma anexo, que poderao sofrer alteracoes a criterio do CJF. 

3.2. 0 candidato que nao finalizar a inscricao, mesmo que tenha preenchido 
completamente 0 formulario de inscricao, ou que a finalizar fora do periodo 
estabelecido sera excluido do certame. 

3.3. Apos a finalizacao da inscricao, nao sera permitido ao candidato alterar as 
localidades de destino selecionadas. 

3.4. 0 resultado preliminar, assinado pelo secretario-geral, e 0 resultado final, 
assinado pelo presidente, estarao disponiveis no Portal da Justica Federal 
(www.justicafederal.jus.br) e serao publicados no Diario Oficial da Uniao. 
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3.4.1 A publicacao do resultado preliminar nao garante a remocao dos 
candidatos relacionados nem exclui os demais concorrentes, tendo em vista a 
possibilidade de alteracao posterior do resultado em funcao de recursos e 
desistencias, 

3.5. Os atos de remocao serao publicados no Diario Oficial da Uniao pelo orgao 
de origem do servidor. 

4. DA DESISTENCIA 

4.1. 0 servidor podera requerer desistencia do concurso, a ser realizada via 
SINAR, por meio da selecao da opcao especifica para essa finalidade. 

4.1.1 0 candidato que tiver sua inscricao validada e nao desejar mais ser 
removido para as localidades selecionadas devera desistir do concurso no prazo 
previsto neste edital, ainda que seu nome nao esteja relacionado no resultado 
preliminar. 
4.1.2 0 servidor nao podera fazer desistencia parcial das localidades 
selecionadas. 

4.2. Decorrido 0 prazo de desistencia, 0 candidato contemplado com a 
remocao para qualquer das localidades escolhidas devera apresentar-se no orgao 
para 0 qual foi removido, no prazo previsto no ato de remocao, 

4.2.1 0 nao comparecimento do servidor no local para onde for removido 
caracterizara falta injustificada, acarretando as consequencias previstas em lei. 

5. DOS CRITERIOS DE CLASSIFICA<";AO 

5.1 0 candidato a remocao de que trata este edital estara submetido aos 
seguintes criterios de classificacao e desempate (art. 27, § 2°, da Resolucao Cff 
n.3/2008): 

5.1.1	 nao ter sido removido pelo SINAR ou redistribuido nos ultimos dois 
anos; 

5.1.2	 ter maior tempo de service na Justica Federal; 

5.1.3	 ter maior tempo de service no Poder Judiciario da Uniao; 

5.1.4	 ter maior tempo de service no Poder Judiciario; 

5.1.5	 ter maior tempo de service publico federal; 



5.1.6 ter maior tempo de service publico; 

5.1.7 ter maior prole; 

5.1.8 ser mais idoso. 

5.2. Para fins de cornputo do tempo de service, serao consideradas somente as 
averbacoes efetuadas ate a data da publicacao deste edital. 

5.3 Os itens de 5.1.2 a 5.1.6 referem-se a tempo de service em cargo efetivo. 

6. DO PROCESSAMENTO DA REMOvAO 

6.1. 0 SINAR organiza os candidatos par cargo, area e especialidade e os 
classifica par ordem de antiguidade, com a elaboracao de uma listagem geral 
unica e outra par orgao, 

6.2. 0 SINAR inicia 0 procedimento a partir das opcoes do servidar mais 
antigo na listagem geral dos participantes e observando, tambem, a antiguidade 
dos inscritos no orgao escolhido. 

6.3. A remocao podera ocorrer par permuta direta ou por encadeamento. 

6.3.1 A permuta direta consiste na rernocao de dois servidares com interesses 
reciprocos. 

6.3.2 A permuta par encadeamento consiste na rernocao de varies servidares de 
cidades diversas, com 0 objetivo de atender a opcao do servidar mais antigo na 
listagem geral de antiguidade. 

6.4. A remocao par permuta direta ou par encadeamento nao e uma opcao do 
SINAR, mas uma consequencia da observancia das opcoes do servidar mais 
antigo, que 0 sistema busca atender. 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Do resultado preliminar do concurso cabera recurso ao Presidente do 
Conselho da Justica Federal, que devera ser encaminhado ao endereco 
sinar@cjf.jus.br com 0 titulo "Recurso", seguido do nome e CPF do candidato e 
da indicacao do orgao ao qual 0 cargo efetivo estiver vinculado. 
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7.2. 0 recurso devera ser elaborado de forma clara, concisa e objetiva e ter 
argumentacao consistente. 

7.3. Serao preliminarrnente indeferidos os recursos extemporaneos, 
inconsistentes e com argumentacoes subjetivas, bern como os apresentados fora 
das especificacoes estabelecidas neste edital. 

7.4. 0 resultado do recurso sera comunicado ao candidato por e-mail. 

7.5. Do resultado do recurso e do resultado final do concurso nao cabera 
pedido de reconsideracao ou recurso. 

8. DAS DISPOSIc;OES FINAlS 

8.1. 0 servidor removido para ter exercicio em localidade distinta da atual 
lotacao tera 20 dias de transite para a retomada do efetivo desempenho das 
atribuicoes do cargo. 

8.2. Na hipotese de 0 servidor encontrar-se em licenca ou afastado 
legalmente, 0 periodo de transite sera contado a partir do termino do 
impedimento. 

8.2.1. 0 servidor contemplado com a remocao que se encontrar em gozo de 
licenca para acompanhar conjuge ou companheiro, para trato de assuntos 
particulares ou para desempenho de mandato classista, ou, ainda, afastado para 
estudo ou missao no exterior ou para participar de programa de pos-graduacao 
stricto sensu tera sua licenca interrompida automaticamente com a expedicao do 
ato de remocao. 

8.3. As despesas decorrentes da mudanca para a nova sede serao custeadas 
integralmente pelo servidor, nao sendo devido pela administracao, em nenhuma 
hipotese, 0 pagamento de ajuda de custo, passagens, transporte de bagagens e 
mobiliario ou de quaisquer outros beneficios e indenizacoes decorrentes da 
remocao de que trata este edital. 

8.4. A remocao do servidor ocorrida nos termos deste edital nao gera dire ito it 
remocao do conjuge que tambem seja servidor do Conselho ou da Justica 
Federal. 

8.5. As informacoes prestadas pelo candidato serao de sua inteira 
responsabilidade, e sua inexatidao acarretara as cominacoes legais pertinentes, 



alem da anulacao do ato de remocao, se ja efetivado, sem qualquer onus para a 
administracao. 

8.6. Os casos omissos serao decididos pelo Conselho da Justica Federal. 

Brasilia,3.Q:le agosto de 2012 
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ANEXO DO EDITAL
 
DO CONCURSO NACIONAL DE REMO(:AO POR PERMUTA 2012
 

PRAZOS
 

PERIODO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE 

17 a 28 de setembro Encaminhamento do requerimento de lnscricao 

(itens 2.2 e 2.3) 
Candidato 

12 a 15 de outubro Autorizacao, cadastro e geracao de senha para 0 

servidor (itens 2.3.4 e 2.4) 

Orgao de origem 

16 a 24 de outubro Conferencia dos dados, rnanifestacao de opcao e 

finalizacao da inscricao (item 2.5) 

Candidato e orgao de 

origem (nas hip6teses 

de correcao de dados) 

29 de outubro (data 
provavel) 

Publicacao do resultado preliminar SINAR 

30 de outubro a 9 de 

novembro 

Prazo para recurso Candidato 

Ate 19 de novembro Analise e resultado do recurso SINAR 

Ate 21 de novembro Prazo para deslstencia Candidato 

26 de novembro (data 

provavel) 

Publicacao do resultado final SINAR 


