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Ementa: Trata-se de questionamento acerca da possibilidade de pessoa de 70 anos ou mais ser
contratada temporariamente ou ocupar cargo em comissão.

D E S P A C H O

Trata o assunto referente a solicitação por parte da Gerência de Recursos Humanos do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas-CEFETPel, onde questiona esta Coordenação-
Geral no tocante a possibilidade de pessoa com idade de 70 (setenta) anos ou mais se inscrever em
processo seletivo simplificado, previsto na Lei n.º 8.745, de 1993, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 9.849, de 1999, bem como se poderá ingressar na Instituição Federal de Ensino como Professor
Substituto, caso seja aprovado.

2. Acerca da primeira indagação, informo que a pessoa, independente da idade, poderá se
inscrever em concurso público, assim como vir a realizar as provas.

3. O Professor substituto caracteriza-se como servidor ocupante de cargo temporário,
portanto submetido ao Regime de Previdência Social, conforme contido no §13 do art. 37 da Emenda
Constitucional n.º 20, de 1998, que modifica o Sistema de Previdência Social, estabelecendo normas
de transição e dando outras previdências, que assim dispõe:

“§13 – O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência..”

4. No processo não há informações acerca da vida profissional do candidato, como por
exemplo, se já é aposentado, em que cargo é aposentado e por qual regime, visto que neste caso deve
ser analisada a possibilidade de acumulação de cargos e a compatibilidade de horários, conforme
dispõe o PARECER AGU-GQ-145, publicado no D.O.U.

5. A questão central então é se pessoa com 70 (setenta) anos ou mais independente de
estar aposentado e por qual regime, se pode ocupar cargo em comissão ou mesmo exercer atividade de
natureza temporária, regido pela Lei n.º 8.745, de 1993, vez que o inciso II do art. 37 da Constituição
Federal, alterada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998, dispõe o seguinte:

“Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e do Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
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regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma
do § 3º:

II –compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.” (grifo nosso)

6. Diante do exposto, como há restrição apenas para o cargo efetivo, esclarecemos que não
há impedimento a pessoa com mais de 70 (setenta) anos ocupar cargo em comissão.

Brasília, 19 de dezembro de 2002.

DAVID FALCÃO PIMENTEL RENATA V. N. DE MOURA HOLANDA
Agente Administrativo Chefe da DIORC

De acordo.
Encaminhe-se à apreciação da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Educação,
solicitando dar ciência do teor da matéria ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas-
CEFETPel.

Brasília, 19 de dezembro de 2002.

CYNTHIA BELTRÃO DE SOUZA GUERRA CURADO
Coordenadora-Geral de Sistematização e Aplicação da Legislação
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