Ofício nº 01/2022 – Sinagências.
Brasília, 05 de janeiro de 2022.

Ao Senhor,
Diretor Presidente da ANVISA
Sr. Antônio Barra Torres

Ref.: Concurso Público para as unidades da ANVISA em Portos, Aeroportos e Fronteiras.

Sr. Diretor Presidente,

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE
REGULAMENTAÇÃO – SINAGÊNCIAS, por intermédio de seu Presidente, em virtude da recente
solicitação para realização de concurso público para preenchimento de vagas dos cargos em vacância
do seu quadro efetivo para o ano de 2022, vem solicitar informações sobre o as vagas extintas do
quadro específico na ANVISA:
a) Quantas vagas dos cargos do Plano Especial de Cargos (PEC), pertencentes ao seu
quadro específico, foram extintas na ANVISA desde a sua composição, a partir de 1999?
b) Se a ANVISA solicitou, a qualquer tempo, solicitação para realização de concurso
público visando o preenchimento das vagas relativas aos cargos do quadro específico (PEC) extintos
por novas vagas do seu quadro efetivo?
c) No caso de ausência de solicitação, tendo em vista a possibilidade contida no §
3º, do art. 19 da Lei nº 9.986/2000, qual a motivação que ensejou a inércia da administração,
considerando a necessidade de servidores de carreira nos portos, aeroportos e fronteiras?
No caso da existência de qualquer solicitação de autorização formal exarada pela
ANVISA a recomposição e posterior preenchimento das vagas decorrentes da extinção dos cargos
pertencentes aos servidores do Plano Especial de Cargos (PEC) de seu quadro específico lotados nas
PAF´s ou na sede da ANVISA, solicitamos cópia dos referidos documentos e a suas respostas, se for o
caso.
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Sem mais e na certeza de pronto retorno e esclarecimento dos pontos acima, nos
colocamos à disposição no intuito de auxiliar o exercício da atividade realizada por Vossa Excelência,
em especial nas ações de Vigilância Sanitária exercidas nos portos, aeroportos e fronteiras.

Atenciosamente,
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