
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Informação Nº 3125 - TRE/PRESI/DG/SGP/COEDE/SECADO

Senhora Coordenadora de Educação e Desenvolvimento,

 

Informamos que está tramitando o processo SEI 0002176-03.2020.6.18.8000,
versando sobre a autorização para realização de concurso público, atualmente encontra-se
na Secretaria Judiciária para distribuição na forma regimental, objetivando que os
eminentes Juízes que compõem a eg. Corte Eleitoral, após ouvido o Douto Representante
do Ministério Público Eleitoral, autorizem a imediata deflagração dos trabalhos de
realização do próximo concurso público deste Tribunal, conforme Decisão nº 198 (doc.
1181408).

 

É o que tínhamos a informar.

 

Atenciosamente,

 

Sheyla Maria Araújo Brito Sulichin

Chefe da Seção de Capacitação e Desenvolvimento Organizacional

 

Documento assinado eletronicamente por Sheyla Maria Araujo Brito Sulichin, Chefe de Seção,
em 24/02/2021, às 08:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1195639 e o código CRC 38B2D564.
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PROCESSO : 0002176-03.2020.6.18.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 198 / 2021 - TRE/PRESI/DG/ASSDG

Vistos etc.

 

Trata-se dos procedimentos voltados à realização de novo concurso
público para preenchimento de cargos vagos na estrutura organizacional do Tribunal
Regional Eleitoral do Piauí.

Verifico que o último concurso público deste Tribunal, realizado no já
distante ano de 2015, teve sua validade prorrogada até o dia 29/08/2020, nos termos
do Acórdão TRE-PI 10.256-A, de 27/06/2018. Contudo, considerando  o disposto na
Lei Complementar 173, publicada no D.O.U. de 28/05/2020, o certame está com
prazo de validade suspenso desde o dia 28/05/2020, devendo voltar a fluir após o
término do período de calamidade pública decorrente do novo Coronavírus,
estabelecido pela União, conforme Portaria da Presidência deste Regional nº
532/2020 (doc. SEI 0995468).

Observo que a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, unidade
financeira competente deste Tribunal, sugere “que sejam realizadas todas as
atividades possíveis, objetivando a contratação de empresa, que
independam da disponibilidade orçamentária para serem realizadas, até fevereiro de
2021, de modo que, quando da abertura da primeira fase de crédito em 2021, possa ser
criado pedido de crédito suplementar para contratação em comento.” Justifica a
unidade que, “por se tratar de fonte de recurso vinculada ao recolhimento das taxas de
inscrição, deverão ser concluídas todas as fases do concurso ainda em 2021, ou seja,
da publicação do edital até o pagamento da despesa decorrente da contratação, já que
não há amparo legal para inscrição de despesa dessa natureza em restos a pagar."

A Sra. Secretária de Gestão de Pessoas indica, por meio do
doc. 1175995, nomes de servidores para atuarem como membros da Comissão que
ficará responsável pela realização dos trabalhos e atividades do Concurso Público para
Provimento de Cargos deste Regional, com previsão para deflagração no ano em
curso.

A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral realiza o enquadramento
jurídico da matéria, verificando que as indicações que partem da Secretaria de Gestão
de Pessoas estão em consonância com as disposições contidas no art. 3º da Resolução
TSE nº 23.931/2013 e com as atribuições previstas no art. 98 da Resolução TRE/PI nº
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271/2013 (Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal).

Diante de tudo o que foi relatado, e em especial, do parecer da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, acolhido pelo Ilmo. Sr. Diretor-Geral, que fica
fazendo parte integrante do presente decisum, DETERMINO, com esteio na
competência fixada no art. 15, inciso II, da Resolução TRE-PI nº 107/2005 (Regimento
Interno do TRE/PI), que seja providenciada a remessa dos autos à Secretaria
Judiciária, para distribuição, na forma regimental, objetivando que os eminentes
Juízes que compõem a eg. Corte Eleitoral, após ouvido o Douto Representante do
Ministério Público Eleitoral, autorizem a imediata deflagração dos trabalhos de
realização do próximo concurso público deste Tribunal, a serem conduzidos por
Comissão especialmente designada para essa finalidade, conforme composição
indicada pela Secretaria de Gestão de Pessoas no doc. SEI 1175995.

Cumpra-se.

 

(Assinado e datado eletronicamente)

Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA

Presidente do TRE/PI

 

Documento assinado eletronicamente por José James Gomes Pereira, Presidente, em
02/02/2021, às 15:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1181408 e o código CRC BD037C3B.
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