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Texto Integral
PORTARIA Nº 43, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2003
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos IV e V do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e o art.
2º da Portaria AGU nº 819, de 27 de dezembro de 2002, resolve
I - convocar os candidatos aprovados no 2º Concurso de Remoção, a pedido, de membros da Carreira de Procurador Federal, constantes do Anexo I, para
manifestarem sua opções por Órgãos de Execução da Procuradoria-Geral Federal-PGF, constantes do Anexo II, onde pretendam ser lotados e ter exercícios;
II- as opções pelos Órgãos de Execução da PGF poderão ser efetuadas no período de 14 a 21 de fevereiro de 2003, mediante requerimento dirigido ao ProcuradorGeral Federal, protocolizado diretamente na sede da Procuradoria-Geral Federal, em Brasília (Setor de Industrias Gráficas-SIG, Quadra 6, Lote 800, Edifício
Palácio Alberto Britto Pereira, 3º andar, sala 29), ou remetido via fax, para o número (061) 344-8101;
III- o candidato deverá manifestar, preferencialmente e em ordem de prioridade, mais de uma opção por Órgão de Execução da PGF, se houver, para o caso de
coincidência dos mesmos Órgãos por candidatos melhor classificados;
IV - o candidato poderá fazer tantas opções quantos forem os Órgãos de Execução da PGF com vagas no Município para o qual o mesmo concorreu à Remoção;
V - caso todas as opções feitas por um candidato coincidam com aquelas feitas por candidatos melhor classificados ou deixe ele de fazer suas opções, a
designação de lotação e exercício em Órgão de Execução da PGF será efetuada de ofício, observados o interesse e a conveniência da Administração;
VI - a distribuição dos candidatos obedecerá rigorosamente à disponibilidade de vagas, à ordem de classificação no respectivo Concurso de Remoção e à ordem de
preferência por Órgão de Execução da PGF indicada pelo candidato.
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