
Ano 2017, Número 167 Salvador-BA, quarta-feira, 20 de setembro de 2017 Página 9

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.gov.br

Art. 3º A presidência da comissão ficará sob a responsabilidade de Carmen Lúcia Costa Brotas, Coordenadora de Análise Técnica. 

Parágrafo único. A presidente da comissão será substituída, em seus afastamentos legais, por Maria Isabel Barros Brandão.

Art. 4º A comissão ora instituída atuará até a homologação do resultado do referido processo seletivo.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 18 de setembro de 2017.

Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

PORTARIA Nº 495, DE 29 DE AGOSTO DE 2017

Estabelece limites e condições para a prestação de serviço extraordinário no período da revisão extraordinária com cadastramento biométrico 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, XXVII, da 
Resolução Administrativa TRE/BA n.º 02/2014  Regimento Interno do Tribunal, 

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo Digital nº 9437/2017,

CONSIDERANDO a revisão extraordinária com cadastramento biométrico em curso neste Estado,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Administrativa nº 03/2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de frequência, serviço 
extraordinário e "banco de horas" no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, com as alterações que lhe são supervenientes,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, aos servidores lotados nos cartórios eleitorais, a prestação de serviço extraordinário, aos sábados e dias úteis, até a data de 
31 de janeiro de 2018.

Parágrafo único. A contraprestação do serviço extraordinário prestado será efetivada por intermédio de inserção em banco de horas, 
condicionado o respectivo gozo à prévia anuência da chefia imediata.

Art. 2º Estabelecer o limite de 2 (duas) horas em dias úteis e de 10 (dez) horas aos sábados para os cartórios com funcionamento integral, 2 
turnos de trabalho.

Art. 3º Estabelecer o limite de 1 (uma) hora em dias úteis e de 10 (dez) horas aos sábados para os cartórios com funcionamento em turno 
único, matutino ou vespertino.

Art. 4º A autorização para prestação de serviço extraordinário aos sábados restringe-se, tão-somente, à realização de atendimento biométrico.

Art. 5º Estabelecer o limite mensal de 30 (trinta) horas para os cartórios referidos no art. 2º e de 15 (quinze) horas para aqueles elencados no 
art. 3º desta Portaria.

Art. 6º Aos servidores da Secretaria, destacados para auxiliar os cartórios eleitorais nos trabalhos de biometria, aplica-se o disposto no 
presente normativo.

Art. 7º Fica vedada a prestação de serviço extraordinário no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de uma dia e 5 (cinco) horas 
do dia seguinte.

Art.8º O serviço extraordinário a ser prestado com fulcro na presente Portaria deverá guardar estrita observância aos normativos de regência 
da matéria, em especial a Resolução Administrativa n.º 03/2014.

Art. 9º As dúvidas porventura suscitadas serão dirimidas pelo Presidente do Tribunal.

Salvador, 29 de agosto de 2017.

Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

PORTARIA Nº 496, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no parágrafo único do 
art. 8º da Resolução Administrativa n.º 04, de 25 de março de 2009, alterada pela Resolução Administrativa n.º 08, de 4 de setembro de 2013, 

RESOLVE: 

Art. 1º Os artigos 8º e 9º da Portaria n.º 187, de 18 de abril de 2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico  DJE de 19 de abril de 2017, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 8º Encerrado o prazo de inscrição no certame serão publicadas pelo Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal duas Listas Gerais de 
Classificação contendo os nomes dos servidores inscritos, sendo uma para os ocupantes do cargo de Analista Judiciário  Áreas Judiciária e 
Administrativa, e outra para os ocupantes do cargo de Técnico Judiciário  Área Administrativa.

Art. 9º As Listas Gerais de Classificação a que se refere o art. 8º desta Portaria poderão ser impugnadas pelo servidor no prazo de 5 (cinco) 
dias, contado a partir da sua publicação, sob pena de preclusão. 

[...]

Art. 2º Incluir o art. 9º-A que vigorará com a seguinte redação:

Art. 9º-A. O Presidente do Tribunal convocará, mediante edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, os servidores constantes 
das Listas Gerais de Classificação, de que trata o art. 8º desta Portaria, para procederem, no Sistema de Remoção On-line, à escolha das 
vagas de lotação. 

Art. 3º Fica revogado o § 2º do art. 15 da Portaria n.º 187, de 18 de abril de 2017, publicada no Diário de Justiça Eletrônico  DJE de 19 de 
abril de 2017.

Salvador, 19 de setembro de 2017.

Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

Editais

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE REMOÇÃO N.º 01/2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Resolução 
Administrativa TRE-BA n.º 4, de 25 de março de 2009, e nas Portarias da Presidência n.os 407, de 20 de outubro de 2015, e 187, de 18 de 
abril de 2017, alterada pela Portaria nº 496, de 19 de setembro de 2017,

FAZ SABER aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de Analista Judiciário  Áreas Judiciária e Administrativa  e de Técnico Judiciário 
 Área Administrativa  do Quadro de Pessoal deste Tribunal, bem como aos servidores removidos, por permuta, de outros órgãos da Justiça 

Eleitoral, ocupantes dos referidos cargos efetivos e em exercício neste Regional, que, no período de 25 a 29 de setembro de 2017, estarão 
abertas as inscrições dos interessados no processo seletivo informatizado com vistas à remoção para as vagas de lotação existentes na 
Secretaria do Tribunal e nas zonas eleitorais, constantes do anexo deste edital, para as que ocorrerem até o último dia do prazo fixado para a 
inscrição no certame, bem como para as que surgirem em decorrência de opção durante o processamento das etapas do Sistema de 
Remoção On- line, observadas as seguintes disposições: 

Serão consideradas vagas de lotação a serem preenchidas pelo presente processo seletivo aquelas surgidas em decorrência de novos cargos 
efetivos, criados por lei, as decorrentes de vacância de cargo efetivo, assim como aquelas oriundas de claros de lotação, circunscritas, neste 
último caso, aos cartórios eleitorais do interior do Estado;

Não será permitida a participação de servidor que incida em quaisquer das vedações previstas no § 3º do art. 7º da Resolução Administração 
nº 4/2009;

O período de inscrição no certame ocorrerá de 25 a 29 de setembro de 2017, sob pena de não conhecimento do pedido;

3.1. O servidor deverá proceder à inscrição no processo de seleção na internet ou intranet, com utilização de login e senha de acesso 
pessoal, e deverá anuir expressamente às regras fixadas no certame, ficando vedada qualquer outra forma de inscrição;

4. Finalizado o prazo de inscrição no certame, serão publicadas duas Listas Gerais de Classificação, contendo os nomes dos servidores 
inscritos, sendo uma para ocupantes do cargo de Analista Judiciário  Áreas Judiciária e Administrativa, e outra para o cargo de Técnico 
Judiciário  Área Administrativa;

4.1. Para fins de aferição do critério de classificação e desempate previsto no inciso I do art. 12 da Resolução Administrativa nº 4/2009, fica 
estabelecida a data de 31 de julho de 2017 como termo final para apuração do tempo de serviço neste Tribunal;

4.2. Para efeito de classificação e desempate, se for o caso, somente será considerado o tempo de efetivo exercício especificado nos incisos 
II a VIII do art. 12 da mencionada resolução, cujo requerimento de averbação tenha sido protocolizado até o último dia do prazo indicado no 
item 3 deste edital;

4.3. As Listas Gerais de Classificação conterão, obrigatoriamente, o nome do servidor, o cargo ocupado, a lotação atual e a respectiva 
classificação, e poderão ser impugnadas no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 
sob pena de preclusão;

4.4. Após julgar as impugnações, o Presidente do Tribunal homologará a ordem de precedência definitiva e determinará a sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

5. O Presidente do Tribunal convocará, mediante edital, os servidores constantes da ordem de precedência definitiva a fim de indicarem, via 
Sistema de Remoção On-line, as unidades de lotação (Secretaria/zona eleitoral) para as quais pretendem ser removidos;

5.1. Encerrado o processamento de cada etapa do Sistema de Remoção On-line, a opção do servidor terá caráter irretratável e irrevogável, 
ficando vedada a desistência;
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