
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

(...) 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; 

(...) 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias 
e das fundações públicas. 

(...) 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 

(...) 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório; 

 



LEIS COMPLEMENTARES 

- Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979: 

Art. 78 - O ingresso na Magistratura de carreira dar-se-á mediante nomeação, após concurso 
público de provas e títulos, organizado e realizado com a participação do Conselho Secional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

LEIS ORDINÁRIAS 

- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: 

Art. 5o  São requisitos básicos para investidura em cargo público:  

I - a nacionalidade brasileira;  

II - o gozo dos direitos políticos;  

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;  

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  

V - a idade mínima de dezoito anos;  

VI - aptidão física e mental.  

§ 1o  As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.  

§ 2o  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso.  

§ 3o  As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover 
seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os 
procedimentos desta Lei. 

(...) 

Art. 12.  O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

§ 1o  O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, 
que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. 

(...) 

Art. 87.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 
Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três 
meses, para participar de curso de capacitação profissional. 

 



- Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993: 

Art. 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação prévia em concurso 
público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil. 

- Lei nº 8.745, de 9 dezembro de 1993: 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 
Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de 
pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 

I - assistência a situações de calamidade pública; 

II - combate a surtos endêmicos; 

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

IV - admissão de professor substituto e professor visitante; 

V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 

VI - atividades: 

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos 
temporários de obras e serviços de engenharia; 

b) de identificação e demarcação desenvolvidas pela FUNAI; 

c) (Revogada pela Lei nº 10.667, de 2003) 
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas; 

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, 
sob responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das 
Comunicações - CEPESC; 

f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio 
internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal 
ou humana; 

g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do 
Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM. 

h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, 
implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, 
subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública. 

VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, 
pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade 
empresarial relativa à inovação. 

§ 1º A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para 
suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, 
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. 

§ 2º As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez 
por cento do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da instituição. 

§ 3º As contratações a que se refere a alínea h do inciso VI serão feitas exclusivamente por projeto, 
vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública. 

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante 
processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da 
União, prescindindo de concurso público.  

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de 



processo seletivo. 

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V 
e VI, alíneas "a", "c", "d", "e" e "g", do art. 2o, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade 
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae. 

§ 3º As contratações de pessoal no caso do inciso VI, alínea h, do art. 2o serão feitas mediante 
processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo. 

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos 
máximos: 

I – seis meses, nos casos dos incisos I e II do art. 2o; 

II – um ano, nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas d e f, do art. 2o; 

III – dois anos, nos casos do inciso VI, alíneas b e e, do art. 2o; 

IV - 3 (três) anos, nos casos dos incisos VI, alínea 'h', e VII do art. 2o; 

V – quatro anos, nos casos dos incisos V e VI, alíneas a e g, do art. 2o. 

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos: 

I – nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas b, d e f, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 
dois anos; 

II – no caso do inciso VI, alínea e, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda três anos; 

III – nos casos dos incisos V e VI, alíneas a e h, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 
quatro anos; 

IV – no caso do inciso VI, alínea g, do art. 2o, desde que o prazo total não exceda cinco anos. 

V - no caso do inciso VII do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos. 

VI - no caso do inciso I do caput do art. 2o desta Lei, pelo prazo necessário à superação da 
situação de calamidade pública, desde que não exceda 2 (dois) anos. 

 

DECRETOS 

DECRETO Nº 5.497, DE 21 DE JULHO DE 2005. 

 

Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS, níveis 1 a 4, por servidores de carreira, no 
âmbito da administração pública federal. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, 
alínea "a", da Constituição, 

        DECRETA: 

        Art. 1o  Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional: 

        I - setenta e cinco por cento dos cargos em comissão DAS, níveis 1, 2 e 3; e 

        II - cinqüenta por cento dos cargos em comissão DAS, nível 4. 

        § 1o  A partir da vigência deste decreto não serão providos cargos em comissão em desacordo com o 
disposto no caput. 



        § 2o  Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão normatizar, acompanhar e controlar 
o cumprimento dos percentuais fixados no caput. 

        § 3o  Enquanto não for implementado sistema informatizado de controle para essa finalidade, a 
nomeação de não servidores de carreira para os cargos referidos no caput será precedida de consulta ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

        § 4o  A nomeação de não servidores de carreira somente poderá ser efetivada mediante a 
comprovação de que o percentual de cargos providos por servidores de carreira, aferido para o conjunto dos 
órgãos e entidades sujeitos ao disposto no caput, é igual ou superior aos percentuais ali estabelecidos na 
data da consulta. 

        § 5o  Na hipótese de o cômputo dos percentuais de que tratam os incisos I e II resultar número 
fracionário de cargos, deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior. 

        § 6o  O disposto neste Decreto não afasta a aplicação de normas mais restritivas, inclusive constantes 
de atos internos do órgão ou entidade, referentes à nomeação de não servidores de carreira para cargos em 
comissão. 

        Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considera-se como servidor de carreira os servidores, ativos ou 
inativos, oriundos de órgão ou entidade de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, suas empresas públicas e sociedades de economia mista, ocupante de cargo ou emprego 
permanente no qual ingressou mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, 
mediante forma de provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso. 

        Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se ao militar das Forças Armadas, agregado ou inativo, e 
ao militar do Distrito Federal. 

        Art. 3o  Os órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal deverão incluir em seus 
planos de capacitação ações voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos de 
direção e assessoramento superiores, as quais terão, na forma do art. 9o da Lei no 7.834, de 6 de outubro 
de 1989, prioridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos na administração pública 
federal. 

        Parágrafo único.  Caberá à Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP promover, 
elaborar e executar programas de capacitação para os fins do disposto no caput, bem assim a coordenação 
e supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas demais escolas de 
governo da administração pública federal. 

        Art. 4o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 21 de julho de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 

 

DECRETO N° 99.328, DE 19 DE JUNHO DE 1990 

    Institui o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE e dá outras providencias. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da 
Constituição, 

DECRETA: 

    Art. 1° Fica instituído o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, com a 
finalidade de: 

    I - dotar o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, criado pelo Decreto n° 67.326, de 
5 de outubro de 1970, de instrumento de modernização da administração de recursos humanos e de 



viabilização da integração sistêmica nessa área; 

    II - atender ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Federal, nas 
atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle e desenvolvimento de recursos humanos da 
Administração Pública Federal direta, de ex-Territórios, das autarquias e das fundações públicas; 

    III - atender às unidades de pessoal dos órgãos e entidades referidos no inciso anterior no 
desenvolvimento de suas atividades. 

    Parágrafo único. Compete ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração 
Federal a supervisão e coordenação dos processos de desenvolvimento e manutenção do SIAPE. 

    Art. 2° Serão cadastrados no SIAPE todos os servidores civis da Administração Pública Federal direta, 
dos ex-Territórios, das autarquias e das fundações públicas que recebam recursos à conta do Tesouro 
Nacional, para efeito de controle administrativo, financeiro e orçamentário pelos órgãos centrais da 
Administração Pública Federal, bem assim de execução da folha de pagamentos unificada e padronizada, 
em articulação com o Departamento do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento. 

    Art. 3° O SIAPE será desenvolvido de forma modular, a ser implantado por etapas, de acordo com as 
prioridades a serem estabelecidas pelo órgão gestor do sistema. 

    Parágrafo único. Os módulos Tabelas, Cadastro Básico, Folha de Pagamento e Informações Gerenciais 
do SIAPE, já desenvolvidos, deverão ter o processo de implantação definitiva concluído no decorrer do 
exercício de 1990. 

    Art. 4° A alimentação e manutenção dos dados necessários ao processamento do SIAPE são de 
responsabilidade de cada órgão, na sua área de competência. 

    Art. 5° A Secretaria da Administração Federal, através do seu Departamento de Recursos Humanos, 
expedirá as instruções complementares necessárias à consecução dos objetivos e prazos determinados 
neste Decreto. 

    Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 19 de junho de 1990; 169° da Independência e 102° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Bernardo Cabral 
Zélia M. Cardoso de Mello 


