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11686899 08007.006447/2019-52

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

EDITAL N.º 21/2020

 

PROCESSO Nº 08007.006447/2019-52

 

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
no uso de suas atribuições legais e competência delegada por meio do inciso XVIII do art. 4º da Portaria
SAA/SE/MJSP nº 3, de 22 de janeiro de 2020 (publicada no Diário Oficial da União nº 17, de 24 de janeiro
de 2020), em razão de erro material, TORNA PÚBLICA as seguintes re�ficações no Edital nº
20/2020/MJSP (SEI nº 11644267) para realização de Processo Sele�vo Simplificado, autorizado pela
Portaria ME-MJSP nº 7.937, de 29 de outubro de 2019 (publicada no Diário Oficial da União nº 223, de 19
de novembro de 2019), para contratação, por tempo determinado, de 35 (trinta e cinco) profissionais
para o desenvolvimento de a�vidades inerentes ao Projeto SINESP Big Data e Inteligência Ar�ficial, no
âmbito do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública (MJSP), atendendo necessidade temporária de
excepcional interesse público, na forma da alínea “j” do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido edital:

a) re�ficação do item 1.2; e

b) re�ficação do item 19.1.

1.2  O Processo Sele�vo Simplificado des�na-se ao preenchimento de 35 (trinta e cinco) vagas existentes,
nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no quadro de profissionais do Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública, com lotação exclusivamente na cidade de Brasília/DF, de acordo com a Tabela
2.1 deste Edital e tem prazo de validade de 02 (dois) anos a contar da data de homologação do certame,
podendo ser prorrogado, conforme o Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019.

[...]

19.1  As contratações serão efetuadas por prazo determinado, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993 e não envolvem, em qualquer hipótese, a estabilidade prevista no ar�go 41 da
Cons�tuição Federal. As contratações obedecerão à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
Demais documentos que se fizerem necessários serão posteriormente informados pelo Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública.

 

JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO,
Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas, em 13/05/2020, às 16:18, conforme o § 1º do art. 6º e
art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 11686899 e o código CRC 0A83F766 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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