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5.1. Cargos Públicos, Provimento e Vacância
Questão 1.

(Cespe/Analista/Anac/2009) A readaptação, a reversão e a recondução são
formas de provimento de cargo público.

Questão 2.

(Cespe/Técnico Administrativo/Anac/2009) A ascensão é forma de provimento
de cargo público.

(Cespe/Técnico/TRE-MA/2009) Não constitui hipótese de provimento em cargo
público:
a nomeação;
a reintegração;
a transferência;
o aproveitamento;
a promoção.

Questão 3.
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 4.
(Cespe/Técnico/TCU/2009) Considere a seguinte situação hipotética.
Determinado ente federativo, sob o argumento de modernizar a gestão administrativa e reestruturar o quadro de pessoal, editou lei regulamentando a realização de
concurso interno e ascensão funcional em determinada carreira típica do Estado,
no qual pessoas anteriormente admitidas, mediante concurso público, para cargos
de nível médio poderão ascender às carreiras de nível superior, atendidos certos
requisitos próprios.
Nessa situação, conforme a jurisprudência majoritária do STF, a conduta do referido
ente encontra suporte na CF, já que não violou a exigência do concurso público.
(Cespe/PCPB/Papiloscopista e Técnico em Perícia/2008) É forma de provimento originário:
a recondução;
a reintegração;
a nomeação;
a promoção;
o aproveitamento.

Questão 5.
a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 6.

(Cespe/STM – Analista Judiciário/Área Judiciária/2011) Um servidor público
federal que, por meio de concurso público, ingressar como enfermeiro em
um hospital federal e, após quatro anos, concluir o curso de medicina poderá
ser promovido ao cargo de médico.

Questão 7.

(Cespe/TRF 1a Região – Juiz Federal/2009) Readaptação é a investidura do
servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada
em inspeção médica.

Questão 8.

(Cespe/TRF 1a Região/Juiz Federal/2009) Na hipótese de inexistência de cargo
vago, o servidor sujeito à readaptação será aposentado.

Questão 9.

(Cespe/STM/Técnico Judiciário/Área: Administração/2011) As formas de provimento de cargo incluem a readaptação, que consiste no retorno de servidor
aposentado por invalidez à atividade, em decorrência de comprovação, por
junta médica oficial, de cessação dos motivos da aposentadoria.

Questão 10.

(Cespe/Técnico Administrativo/Anac/2009) Readaptação é o retorno à atividade
de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Questão 11.

(Cespe/Técnico/Anatel/2009) Servidor aposentado por invalidez mediante
laudo de junta médica oficial de agência reguladora estadual poderá reintegrar-se ao cargo antes ocupado, quando declarado insubsistente o motivo
pela mesma junta que o aposentou.

Questão 12.

(Cespe/TRF 1a Região – Juiz Federal/2009) Recondução é o retorno à atividade
de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Questão 13.

(Cespe/STM – Nível superior/2011) Considere a seguinte situação hipotética.
João, servidor público estável e detentor de cargo efetivo, aposentou-se voluntariamente em 5/10/2006, quando tinha 68 anos de idade, e, em 10/6/2009,
requereu a sua reversão a cargo vago no serviço público, visto que era estável
e sua aposentadoria havia ocorrido nos últimos cinco anos. Nessa situação
hipotética, João não poderá retornar à atividade no interesse da administração.

(Cespe/Técnico/TRE-MA/2009) Jorge, servidor público de carreira, foi aposentado por invalidez em dezembro de 2005. No mês de março de 2009, Jorge foi
submetido a uma junta médica oficial, que considerou insubsistentes os motivos
para a sua aposentadoria por invalidez e sugeriu o imediato retorno do servidor
à ativa. Nessa situação hipotética, no retorno de Jorge à ativa, ocorre:
readaptação;
reversão;
reintegração;
recondução;
remoção.

Questão 14.

a)
b)
c)
d)
e)
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11-E

03-C
12-E

04-E
13-C

05-C
14-B

06-E

07-C

08-E

09-E

COME NT ÁRIO 5 .1 .1
Questão 1: Certa. O provimento do cargo público é a ocupação do referido
cargo e, conforme o art. 8o da Lei no 8.112/1990, são formas de provimento a
nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento,
a reintegração e a recondução.
Questões 2 e 3: A ascensão e a transferência foram revogadas do estatuto
federal, uma vez que caracterizavam formas de provimento em cargos de outras
carreiras sem concurso público, portanto, inconstitucionais.
Questão 4: Errada. A ascensão funcional, por caracterizar fraude à exigência de concurso público, é inconstitucional.
Questão 5: A nomeação é a forma de provimento que ocorre quando um
servidor ingressa pela primeira vez na carreira, independentemente de haver
ou não qualquer relação anterior daquela pessoa com o serviço público, necessariamente a partir da aprovação em concurso público, para os cargos efetivos,
sendo por isso chamada de provimento originário, ao contrário das demais
formas, que constituem provimento derivado.
Questão 6: Errada. A promoção ocorre quando o servidor passa a uma classe
superior dentro da mesma carreira. Assim, o enfermeiro classe 1 pode ser
promovido a enfermeiro classe 2, mas nunca a médico, que é cargo de carreira
diversa da de enfermeiro. Isso na verdade seria a ascensão funcional, proibida.
Questões 7 e 8: A readaptação, conforme art. 24 do estatuto, é a “investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental”.
Caso o cargo no qual esse servidor possa ser readaptado tenha sua quantidade
totalmente ocupada, não restando cargo vago, o servidor irá mesmo assim
desempenhar as funções desse cargo na condição de excedente, evitando,
assim, que ele tenha de ser aposentado por invalidez (questão 8).
Questão 9: Errada. Essa forma de provimento é a reversão. A reversão se dá
quando o servidor aposentado volta a ocupar o cargo anterior, podendo ocorrer de
ofício – quando os motivos da aposentadoria por invalidez cessam – ou a pedido do
servidor, desde que: a solicitação seja feita em até cinco anos após a aposentadoria,
ele fosse estável quando da aposentadoria, haja cargo vago, ele ainda não tenha
completado 70 anos de idade e, sobretudo, dependendo do interesse da Administração (ou seja, é ato discricionário da Administração). Em caso de reversão de
ofício, caso os cargos estejam ocupados, o servidor ficará também como excedente.
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Questões 10, 11 e 12: Erradas. Em todas ocorrerá a reversão de ofício e não
readaptação, reintegração ou recondução.
Questão 13: Certa. Não poderá ocorrer a reversão, pois já estará com mais
de 70 anos de idade e, portanto, terá de haver a aposentadoria compulsória.
Questão 14: Ocorrerá reversão de ofício, desde ele que ainda não tenha
completado 70 anos de idade.
Questão 15.

(Cespe/Técnico/Anatel/2009) Readaptação é a reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão
por decisão judicial.

Questão 16.

(Cespe/Agente/Abin/2008) Será reconduzido ao cargo de origem o servidor
cuja demissão tenha sido anulada por decisão judicial ou ato administrativo.

Questão 17.

(Cespe/STM – Analista Judiciário/Área Judiciária/2011) No caso de reintegração, o servidor deve retornar ao cargo de origem, com o ressarcimento
de todas as vantagens a que teria direito durante o período de afastamento,
inclusive as promoções por antiguidade.

Questão 18.

(Cespe/Aneel/Especialista e Analista/2010) Paulo, em função da reintegração de um colega, será reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava,
cabendo-lhe devolver ao erário os emolumentos percebidos no período.
Nessa situação, caso Paulo não faça a devolução dos referidos emolumentos
no prazo de 90 dias, ele estará sujeito à suspensão e ao pagamento de multa
diária.

(Cespe/Analista/TRE-MA/2009) Nos casos de reorganização ou extinção de
órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão
ou entidade, o servidor que não for redistribuído é colocado em disponibilidade
ou, ainda, fica sob a tutela do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC). Essa forma
de provimento denomina-se:
readaptação;
reversão;
reintegração;
recondução;
aproveitamento.

Questão 19.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 20.

(Cespe/AGU/2009) O ato de designação de alguém para titularizar cargo
público denomina-se provimento, que, segundo Celso Antônio Bandeira de
Mello, pode ser originário ou derivado. O aproveitamento, forma de provimento derivado horizontal, consiste na transferência efetuada para prover o
servidor em outro cargo mais compatível com sua superveniente limitação de
capacidade física ou mental, apurada em inspeção médica, distinguindo-se
da reversão ou provimento derivado horizontal.
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COME NT ÁRIO 5 .1 .2
Resumo esquemático:

A reintegração ocorre quando a demissão de um servidor estável é invalidada, judicial ou administrativamente, e este retorna ao cargo anterior (com
ressarcimento de tudo o que deixou de receber); caso esse cargo esteja ocupado,
o seu ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo anterior (sem direito a
qualquer indenização) ou ocorrerá o seu aproveitamento em outro cargo (ou será
colocado em disponibilidade momentânea para um posterior aproveitamento).
Questões 15 e 16: Erradas, pois definem a reintegração, e não a readaptação
nem a recondução ao cargo de origem.
Questão 17: Certa. Em caso de reintegração, o servidor tem direito a ser
indenizado por tudo que deixou de receber, inclusive eventuais promoções a
que teria direito.
Questão 18: Errada. O erro é que o servidor reconduzido não terá direito a
indenização por voltar a um cargo com remuneração inferior, mas também
não devolverá o que recebeu antes da recondução.
Questão 19: A questão (muito mal formulada) quer dizer que nessas hipóteses,
quando o servidor for colocado em disponibilidade ou sob a tutela do Sipec,
será posteriormente aproveitado em outro cargo.
Questão 20: Errada. Na questão não ocorre aproveitamento, mas sim readaptação.
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