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Nota Técnica SEI nº 50444/2021/ME
 
 
Assunto: Procedimentos preenchimento vagas

Assunto: Orientações para a indicação de conselheiros classistas por parte das entidades de classe.
 Ref. Editais nº 12, 13 de 22 de julho de 2021.

  

Senhora Presidente

  

Trata esta Nota de orientações a serem divulgadas para os candidatos habilitados no
processo seletivo publicado pelos Editais 12 e 13 de 22 de julho de 2021, para as indicações que serão
formalizadas pelas entidades classistas.

Ordem de preenchimento das vagas:

2.         O preenchimento das vagas previstas nos Editais CRPS/SEPRT/ME nº 12 e 13, de 22 de julho de
2021, publicados no DOU de 23 de julho de 2021, respeitado o disposto no Art. 303, § 5º, Inciso II do
Decreto 3.048/99, observará a seguinte ordem de prioridade:

2.1.      Grupo 1: Indicação recebida em lista tríplice ou lista tríplice resultante do agrupamento de
indicações duplas e isoladas compostas exclusivamente por candidatos aprovados na prova de habilitação
de Conselheiros aplicada pelo CRPS encaminhadas por entidade que ainda não possua representação na
unidade julgadora.

2.2.      Grupo 2: Indicação recebida em lista tríplice na qual conste, pelo menos, um candidato aprovado
na prova de habilitação de Conselheiros aplicada pelo CRPS encaminhada por entidade que ainda não
possua representação na unidade julgadora.

3.         Nos termos do Art. 22, Inciso V do Regimento Interno do CRPS, somente um candidato de cada
entidade será selecionado, cabendo a escolha de mais de um candidato vinculado à mesma entidade
somente se esgotados todos os procedimentos sem que nenhuma outra entidade tenha indicado
pretendente devidamente habilitado:

....”V - a entidade de classe ou central sindical contemplada com a nomeação de seu representante será
excluída do processo de seleção de novos Conselheiros no mesmo órgão julgador, ressalvada a hipótese
em que, esgotado todos os procedimentos, nenhuma outra entidade indicar pretendente.”

Abrangência da entidade responsável pela indicação



4.         Poderão realizar indicação de Conselheiros, ainda que não possuam abrangência na cidade onde
está localizada a unidade julgadora, as entidades representativas com abrangência dentro do mesmo
Estado em que está situada a unidade julgadora, vez que integram a jurisdição administrativa da respectiva
unidade julgadora, conforme constante no Art. 303, § 5º, Inciso II do Decreto 3.048/99.

5.         As indicações também poderão ser feitas por Federações, Confederações e Centrais sindicais para
as unidades localizadas em sua área de abrangência, observado o disposto no Art. 22, Inciso V do
regimento Interno do CRPS quanto à sua exclusão do processo de seleção no caso de serem contempladas
com a nomeação de seu representante para a unidade julgadora.

Vedação à nomeação

6.         Nos termos do Art. 21, § 3º do Regimento Interno do CRPS, para fins de aplicação da vedação à
nomeação de Conselheiro que seja cônjuge, companheiro ou companheira ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, as composições adjuntas são consideradas pertencentes à
Junta de Recursos de vinculação. Portanto, inviável a nomeação de pessoa para uma Junta e outra que
possua o referido grau de parentesco para a sua composição adjunta.

Documentação necessária

7.         No caso dos Conselheiros classistas, junto às listas contendo a indicação, a serem encaminhadas
por e-mail diretamente para as unidades julgadoras escolhidas, para cada indicado, deverão ser
encaminhados pela entidade representativa:

a) Certificado de aprovação na prova objetiva aplicada pelo CRPS (disponível em
https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=703), se aplicável;

b) Currículo Lattes atualizado e impresso com telefone e e-mail para contato;

c) Diploma de graduação em Direito;

d) Diploma de pós-graduação (se houver);

e) RG, CPF, título de eleitor e, se for o caso, certificado de alistamento ou dispensa de incorporação;

f) Comprovante de endereço, com data de emissão inferior a três meses;

g) Comprovante de PIS/PASEP ou NIT;

h) Certidão de Casamento ou de União Estável

i) Certidões negativas cíveis e criminais, originais, fornecidas pelos respectivos Tribunais Estadual e
Federal;

j) Declaração firmando que não exerce Cargo, Emprego ou Função Pública no âmbito da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia
mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, inclusive
cargo eletivo;

k) Declaração que não exercerá, caso selecionado(a), a partir da data de nomeação, advocacia em



matéria previdenciária;

l) Declaração firmando inexistência de conflito de interesses com a previdência e assistência social, nos
termos da Lei nº 12.813, de 2013.

8.         Encaminhe-se à consideração superior.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente

Rafael Costa Galho

Equipe Seleção - 2ª CAJ

Documento assinado eletronicamente

Josaneide Márcia Pereira Góis

Equipe Seleção - CGT

 

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

Ana Paula Felipini de Barros Valle

Equipe de Seleção - CGT

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Costa Galho, Analista do Seguro Social, em
21/10/2021, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Josaneide Marcia Pereira Góis, Agente
Administrativo, em 21/10/2021, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Felipini de Barros Valle,
Coordenador(a), em 21/10/2021, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19628484 e o código CRC EDB3B4D3.

Referência: Processo nº 10128.107442/2021-36. SEI nº 19628484
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DESPACHO

 

Processo nº 10128.107442/2021-36

 

Trata-se de Nota Técnica (SEI 19628484) disciplinando os procedimentos que serão
adotados para indicação de conselheiros classistas por parte das entidades de classe.

Estamos de acordo com a Nota Técnica SEI nº 50444/2021/ME, por observar as
determinações contidas nos Editais nº 12 e 13 - CRPS/SEPRT/ME, de 22 de julho de 2021, do processo
seletivo, bem como, a previsão contida no Art. 303, do Decreto nº 3.048/99.

 

Brasília, 21 de outubro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente

MARCIA ELIZA DE SOUZA

Presidente CRPS

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia Eliza de Souza, Presidente, em 21/10/2021,
às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19631603 e o código CRC 0547D21E.

Referência: Processo nº 10128.107442/2021-36. SEI nº 19631603


