REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.

/2015

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
(Do Sr. Chico Alencar)

Solicita ao Ministro de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr.
Nelson Barbosa, informações acerca do
próximo concurso para provimento de
vagas no Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS).

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição
Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, após consulta
à Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão, Sr. Nelson Barbosa, as seguintes informações:

1) Quando será o próximo concurso para provimento de vagas no
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)?
2) Quantas vagas serão abertas?
3) Para quais cargos?
4) O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem ciência do
número de servidores do INSS com idade para se aposentar? Se sim,
quais medidas serão tomadas para cobrir esse déficit?

JUSTIFICAÇÃO

Diversos veículos de comunicação informam que o Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) conta com mais de 10 mil servidores em condições de se
aposentar, estando com grande carência de pessoal. Neste sentido, o próprio
órgão solicitou ao Ministério do Planejamento a abertura de concurso para
cargos dos níveis médios e superior. A solicitação foi para o preenchimento de
4.730 vagas, distribuídas da seguinte forma: 2 mil para técnico do seguro social
(nível médio), 1.150 de perito médico (superior em Medicina) e 1.580 de analista
do seguro social (nível superior em várias áreas).
Tal déficit de recursos humanos é apontado por auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), que informou que o INSS poderá entrar em
colapso devido ao grande número de aposentadorias previstas. Na mesma
direção, afirma o presidente da Associação Nacional dos Servidores da
Previdência e da Seguridade Social (Anasps), Alexandre Barreto Lisboa: “a
abertura de concurso é urgente e inevitável, pois o INSS conta com mais de 10
mil servidores com idade para se aposentar, que só não se desligaram ainda
porque recebem abono de permanência”.
Ante o exposto, o objetivo deste Requerimento de Informação é saber
quando será o próximo concurso, quantas vagas serão abertas e para quais
cargos, tendo em vista a indispensabilidade do serviço prestado pelo INSS e o
respeito perante os segurados da previdência social.

Nestes termos, requer o encaminhamento.
Brasília, 12 de março de 2015.

Deputado CHICO ALENCAR
PSOL/RJ

