
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 437, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e

 Considerando a prioridade conferida ao projeto de reorganização administrativa do

Ministério Público Federal, e até que seja aprovada a nova estrutura para a Secretaria Geral, 

RESOLVE:

Art.  1º  Fica  criada,  na  Secretaria  Geral  do  Ministério  Público  Federal  -  MPF,

diretamente subordinada ao Secretário-Geral, a Assessoria de Organização e Recursos Humanos -

AORH. 

Art. 2º A AORH será dirigida por um Assessor-Chefe, designado pelo Procurador-

Geral da República, dentre aqueles que integram a Assesoria do Secretário-Geral. 

Art.  3º  Compete  à  AORH  coordenar  os  projetos  e  atividades  de  modernização

administrativa no que se refere à revisão e implantação de estruturas e processos organizacionais,

bem como controlar,  orientar e  executar atividades de recrutamento,  seleção e  treinamento dos

servidores do MPF, incumbindo-lhe especialmente: 

I  -  analisar  e  emitir  parecer  em  propostas  de  alteração  de  estrutura  básica  e

regimental, transformação e extinção de cargos e funções; 

II - orientar e estabelecer critérios de informações ciais, nos planos estratégico e

operacional; 

III  -  em articulação  com a  Secretaria  de  Pessoal,  identificar  as  necessidades  de

desenvolvimento de recursos humanos, definir e acompanhar os programas de treinamento; 

IV -  levantar  e  analisar,  periodicamente,  a  organização  e  o  funcionamento  dos

diversos  serviços  e  atividades,  visando  à  racionalização  de  métodos  e  procedimentos

administrativos; 

v - elaborar e manter atualizados os manuais de normas e procedimentos; 

VI - pesquisar e manter atualizados os registros de necessidades de pessoal do MPF; 



VII - prestar apoio técnico e administrativo ao Procurador-Geral da República, na

realização de concursos para o provimento de cargos de Procurador da República. 

VIII - supervisionar e controlar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal

técnico e administrativo e preparar dos concursos respectivos; 

IX - elaborar, quando necessário, provas para efeito de promoção funcional;

X - expedir certificados de habilitação em provas e concursos; 

XI - organizar e manter registros referentes a concursos, provas e candidatos; 

XII - organizar e manter registro, para acompanhamento e controle, dos programas

de capacitação e dos respectivos participantes; 

XIII  -  opinar  nos  processos  de  indicação  de  servidores  para  treinamento  e

aperfeiçoamento; 

XIV - manter intercâmbio com instituições oficiais e particulares de capacitação de

recursos  humanos e,  quando necessário,  recrutar  professores  e  instrutores  para  a  realização de

programas de aperfeiçoamento e treinamento; 

XV -  elaborar,  em articulação  com a  Secretaria  a  descrição  e  especificação  dos

cargos,  os requisitos das classes e dos níveis de remuneração, visando à implantação do Plano

Carreira do  Pessoal Técnico e Administrativo do MPF. 

Art.  4º  Ficam  transferidas  para  o  Assessor-Chefe  da  AORH  as  atribuições

anteriormente cometidas aos titulares da Secretaria de Organização e Sistemas e da Secretaria de

Pessoal, em relação às competências indicadas no art. 3º desta Portaria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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