
QUESTÃO Nº: 37  – PROVA: Legislação – cargos de nível C 

 ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S): 

Um candidato solicitou a anulação da questão 37, abaixo transcrita, alegando, em 

síntese, que a alternativa “A”, considerada correta no gabarito provisório, está incompleta; que 

estão ausentes as expressões “39 (trinta e nove) padrões de vencimento básico, justapostos com 

intervalo de 1 (um) padrão entre os níveis de capacitação e 2 (dois) padrões entre os níveis de 

classificação conforme Anexo I desta Lei”. 

 
37. Levando em conta o conteúdo da Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas 
ao Ministério da Educação, assinale a alternativa correta.  

►a) A estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação compreende 5 níveis de 
classificação, com 4 níveis de capacitação cada.  
b) O ingresso no plano de carreira será feito de acordo com a ordem de classificação do candidato no concurso, 
observada a sua escolaridade e a experiência para a definição do nível de sua classificação, isto é, do nível 1 até o 
nível 5.  
c) O servidor poderá desenvolver-se na carreira pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento 
mediante progressão por capacitação profissional, progressão por mérito profissional e também por indicação pessoal 
da chefia.  
d) A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento máximo, correspondente ao 
valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo 
servidor, restando prejudicados o recebimento dos demais incentivos legais e vantagens pecuniárias previstas na 
legislação.  
e) O ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação poderá afastar-se de 
suas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da 
Educação, com ônus para a instituição de origem, pelo período máximo de 8 anos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Não assiste razão ao candidato, senão vejamos: 

O artigo 6º da Lei Federal nº 11.091/2005, alterado pela Lei 11.784/2008, estabelece 

que: “O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 4 (quatro) 

níveis de capacitação cada, conforme Anexo I-C desta Lei.” 

A alternativa “a” da questão 37 dispõe que: “A estrutura do plano de carreira dos cargos 

técnico-administrativos em educação compreende 5 níveis de classificação, com 4 níveis de 

capacitação cada.”  

Isso implica dizer a alternativa corresponde exatamente ao contido na lei. As 

informações que o candidato alega que estão incompletas são da redação anterior do artigo 6º o 

qual, como acima aduzido, foi alterado pela Lei 11.784/2008. Assim, não há que se falar em 

assertiva incompleta de informações ou que qualquer erro na questão. 

CONCLUSÃO: 

(  X ) MANTER A QUESTÃO COMO DIVULGADA NO GABARITO. 

(   ) ALTERAR A RESPOSTA DA QUESTÃO. A RESPOSTA CORRETA É A LETRA _____. 

(   ) ANULAR A QUESTÃO. 

 


