
Lei 8.112/90

De  acordo  com  o   que  preceitua  a  Lei  8112/90,  que  institui  o  Regime  Jurídico  dos 
Servidores Públicos Civis da União, analise as afirmativas  abaixo:

01. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

02. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

03. A readaptação é uma das formas de provimento de cargo público.

04. A posse de cargo público independe de inspeção médica.

A respeito  dos  requisitos básicos  para  investidura  em cargo público,  analise  os  itens 
abaixo

05. Aptidão física e mental  e o gozo dos direitos políticos;

06.  O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e a idade mínima de 21 ( vinte e  
um )anos.

07.  Quanto as formas de provimento de cargo público,  podemos afirmar que são: nomeação; 
recondução; reintegração e adaptação;

08. A Lei  8112/90  determina  que  a  nomeação  para  cargo  de  carreira  ou  cargo  isolado  de 
provimento efetivo depende: de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade;

Analise os itens abaixo:

09. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas somente nas 
provas; 

10.  Será aberto novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior.

11.  O  concurso  público  terá  validade  de  até  2  anos,  sendo  prorrogado  por  três  vezes 
consecutivas.

12. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo. 

13.  Recondução: é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado;

14. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração; demissão; promoção; redistribuição.

15.  A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício;
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