PF: Espera pela retomada do concurso ainda continua
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=11095

PF: Espera pela retomada do concurso ainda continua
PolÃ-cia Federal
Enviado por : admin
Enviado em: 18/12/12

Apesar da decisÃ£o proferida no Ãºltimo dia 28 pela ministra do Supremo Tribunal Federal
(STF), CÃ¡rmen LÃºcia, confirmando a necessidade de a PolÃ-cia Federal (PF) reservar vagas
para pessoas com deficiÃªncia no concurso para escrivÃ£o, delegado e perito, a espera
daqueles que aguardam a retomada da seleÃ§Ã£o ainda continua. A Advocacia-Geral da
UniÃ£o (AGU) informou na Ãºltima segunda-feira, dia 10, que ainda nÃ£o foi intimada da
decisÃ£o, que Ã© passÃ-vel de recurso. O Ã³rgÃ£o que representa a UniÃ£o disse que sÃ³
poderÃ¡ se manifestar apÃ³s receber a notificaÃ§Ã£o.
Ao confirmar a liminar que suspendeu o concurso a pedido do procurador-geral da RepÃºblica,
Roberto Gurgel, a ministra CÃ¡rmen LÃºcia reconheceu a validade do concurso desde que seja
garantida a reserva de vagas para deficientes. Procurada na Ãºltima segunda-feira, dia 11, a
PF informou que ainda nÃ£o hÃ¡ qualquer previsÃ£o quanto Ã republicaÃ§Ã£o dos editais
para a inclusÃ£o da reserva de vagas e que a Diretoria de GestÃ£o de Pessoal do Ã³rgÃ£o
estÃ¡ analisando a decisÃ£o do STF para entÃ£o tomar providÃªncias. O departamento pediu
que fosse procurado novamente dentro de uma semana.
Por meio da ReclamaÃ§Ã£o nÂº14.145, Roberto Gurgel alegou que ao publicar os editais do
concurso sem reservar vagas para deficientes, a UniÃ£o descumpriu decisÃ£o de marÃ§o
deste ano, proferida pela prÃ³pria ministra CÃ¡rmen LÃºcia, nos autos do Recurso
ExtraordinÃ¡rio nÂº676.335. No julgamento do mÃ©rito da reclamaÃ§Ã£o, a ministra
argumentou que a reserva de vagas determinada pela ConstituiÃ§Ã£o tem dupla funÃ§Ã£o:
inserir as pessoas com deficiÃªncia no mercado de trabalho e permitir o preenchimento de
cargos pÃºblicos com pessoas qualificadas e capacitadas para o exercÃ-cio da funÃ§Ã£o.
Â“Cabe Ã administraÃ§Ã£o pÃºblica examinar, com critÃ©rios objetivos, se a deficiÃªncia
apresentada Ã© ou nÃ£o compatÃ-vel com o exercÃ-cio do cargo, assegurando a ampla
defesa e o contraditÃ³rio ao candidato, sem restringir a participaÃ§Ã£o no certame de todos e
de quaisquer candidatos portadores de deficiÃªncia, como pretende a UniÃ£oÂ”, afirmou
CÃ¡rmen LÃºcia na decisÃ£o.
A seleÃ§Ã£o visa ao preenchimento de 600 vagas, sendo 350 de escrivÃ£o, 150 de delegado
e 100 de perito e foi suspensa em 9 de julho, Ãºltimo dia do prazo de inscriÃ§Ãµes.
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