
 

 

 

 

 

OFÍCIO Nº 29/2020/SINDITAMARATY                            Brasília, 27 de março de 2020 

 

 

 

 

À Senhora 

CLAUDIA FONSECA BUZZI 

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Ministério das Relações Exteriores 

Brasília - DF 

 

Assunto: Convocação Oficiais de Chancelaria 

 

 

Senhora SGAD, 

 

Nesse momento de união de esforços para o combate à Pandemia declarada 

pela OMS, fica mais evidente o quão importante é o servidor público e, em especial, a 

importância dos servidores do MRE, prestando o fundamental apoio e preciosa orientação 

para os brasileiros, por vezes isolados, além das fronteiras nacionais.   

2.  Entretanto, ainda que os servidores hoje na ativa se mostrem dispostos a 

empregar seus melhores esforços para servir aos propósitos da política externa brasileira, 

é nítido que a capacidade de trabalho do Itamaraty está aquém daquela considerada ideal 

para o que é rotineiramente exigido, do Ministério das Relações Exteriores pela sociedade 

e pelos demais órgãos da Administração Pública. 

3.  Portanto, não só em tempos de aumento da necessidade de servidores, 

como se mostram os dias atuais, mas também durante a rotina administrativa considerada 

ordinária, se fazem necessários novos servidores para a adequada distribuição do trabalho 

e sua consecução. O Ministério das Relações Exteriores tem duas carreiras nas quais 

existem mais de 200 vagas passíveis de pronto provimento. O não preenchimento dessas 

vagas impacta na quantidade e na qualidade do trabalho realizado pelos servidores, que 

ficam sobrecarregados. 

4.  A necessidade das nomeações é urgente não só pelo parco quadro de 

funcionários do MRE quando em comparação com a demanda normal e a atual, agravada 

pela pandemia de COVID-19, mas sobretudo porque o certame perde a validade em maio 

próximo. Com isso, não será mais possível que o MRE reponha parte de sua força de 

trabalho de forma mais célere, dado que será necessário novo concurso para provimento 

de vagas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  É de amplo conhecimento que há candidatos aprovados no último concurso 

para preenchimento de cargos na Carreira de Oficial de Chancelaria aguardando apenas 

o deferimento de pedido formal e justificado, do Ministério das Relações Exteriores, para 

que sua nomeação no cargo seja efetivada. Assim, considerando que o cenário atual 

demonstra ser mais do que necessário efetivar reforço aos quadros de servidores do MRE, 

este sindicato requer a Vossa Senhora que reforce ao Ministério da Economia a 

necessidade e, com a autorização concedida, seja realizada a nomeação dos candidatos 

classificados além das vagas previstas inicialmente no edital do concurso. 

 

Atenciosamente, 

 

 

João Marcelo São Thiago Melo  

Presidente 
 


