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LEI N. 5.810/1994 – REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS DO PARÁ
LEI N. 5.810, DE 24 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.
Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico Único e define os direitos, deveres,
garantias e vantagens dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias
e das Fundações Públicas. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos
servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público
e dos Tribunais de Contas.
Art. 2° Para os fins desta lei:
I – servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público;
II – cargo público é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e
vencimento certos, com o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor;
III – categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho;
IV – grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de
responsabilidade.
Parágrafo único. Os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos do art. 17, desta lei.

Direto do concurso
1. (IADES 2018/IGEPREV-PA/TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO) Em conformidade com a Lei Estadual n. 5.810/1994 e com os conceitos doutrinários a respeito do agente público, o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho denomina-se
a) servidor público.
b) cargo público.
c) grupo ocupacional.
ANOTAÇÕES
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d) lotação.
e) categoria funcional.

Comentário
O conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho denomina-se categoria
funcional.
Art. 3° É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais.
Nomeação
Das Formas de Nomeação
Art. 6° A nomeação será feita:
I – em caráter efetivo, quando exigida a prévia habilitação em concurso
público, para essa forma de provimento;
II – em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração, declarado em
lei.
Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá,
exclusivamente, em servidor efetivo.

ANOTAÇÕES

Art. 7° Compete aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas na área de sua competência, prover, por
ato singular, os cargos públicos.
Art. 8° O ato de provimento conterá, necessariamente, as seguintes indicações, sob pena de nulidade e responsabilidade de quem der a posse:
I – modalidade de provimento e nome completo do interessado;
II – denominação de cargo e forma de nomeação;
III – fundamento legal.
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Estágio
Probatório
Estabilidade

Art. 37, XVI, da CF – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas;
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público.
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GABARITO

�Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a
aula preparada e ministrada pelo professor Rodrigo Cardoso.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela
leitura exclusiva deste material.
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