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1 DEFINIÇÕES 

1.1 Obrigatoriedade 

Subordinam-se a este Anexo as entidades e órgãos públicos da administração direta e indireta das esferas estadual e municipal sob 

jurisdição do TCEES, que realizam atos inerentes à admissão de pessoal para os cargos e empregos públicos sujeitos a registro. 

A unidade gestora que não realiza atos inerentes à admissão de pessoal sujeitos a registro deverá informar este fato por meio de 

registro específico no CidadES. 

A unidade gestora criada durante o exercício deverá enviar as remessas de que trata este Anexo a partir do mês de início de suas 

atividades. 

1.2 Envio e Homologação 

Os arquivos previstos neste Anexo serão enviados ao TCEES pelo Gestor da UG ou pelo Responsável pela Remessa de Atos de 

Pessoal – Admissão (agente responsável pela elaboração, envio e homologação das remessas), exclusivamente por meio do 

CidadES, nos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

O Gestor da UG, por meio de cadastro próprio no CidadES, indicará o agente público que responderá como Responsável pela 

Remessa de Atos de Pessoal – Admissão. A indicação não isenta o Gestor da UG da responsabilidade pela composição ou 

omissão da remessa. 

Uma vez enviados, os dados que compõem as remessas serão consistidos para verificar sua conformidade com as regras definidas 

neste anexo. Neste momento as remessas assumirão duas possíveis situações: Processada com impedimento (quando 

inconsistências nos dados invalidam a aceitação da remessa, hipótese em que a remessa deve obrigatoriamente ser reenviada com 

as correções) ou Processada livre de impedimento (quando não há qualquer inconsistência impeditiva, porém podem ocorrer 

inconsistências indicativas, que não invalidam a remessa mas alertam para possíveis correções nos dados). 



Para as remessas na situação Processada livre de impedimento, o CidadES realizará análise automática dos dados e solicitará a 

justificativa das situações que ferem critérios pré-definidos de controle. Realizadas as justificativas, o CidadES disponibilizará 

documento gerado a partir dos dados enviados, que, depois de conferido, deve ser homologado, mediante assinatura digital, pelo 

Gestor da UG e pelo Responsável pela Remessa de Atos de Pessoal – Admissão. Esta ação passa a remessa para a situação 

Homologada, quando se dá o cumprimento dos prazos das remessas. Até a homologação a remessa poderá ser livremente 

substituída pela UG. 

Os arquivos não estruturados deverão ser assinados digitalmente pelo Gestor da UG ou pelo Responsável pela Remessa de Atos 

de Pessoal – Admissão, que responderá pela veracidade dos documentos.  

Remessas homologadas serão analisadas pela área técnica do TCEES. Se aceitas passam para a situação Concluída. Se 

rejeitadas, passam para a situação Cancelada, um termo de solicitação de retificação é gerado e a remessa deve ser reenviada 

para correção. Somente com o reenvio e homologação dá-se o cumprimento do prazo da remessa. 

O envio de uma nova remessa só poderá ser realizado após a anteriormente enviada estar concluída. 

2 COMPOSIÇÃO DA REMESSA 

Remessa Arquivo Conteúdo do arquivo Prazo de envio e homologação 

Resumo de 
Concursos do 
Exercício Anterior 

Resconcanterior.xml Dados referentes aos concursos públicos para 
provimento de pessoal efetivos e temporários 
com edital de abertura publicado durante o 
exercício anterior ao da remessa.  

Até 31 de janeiro do exercício subsequente a 
que se refere a remessa. 

Edital de Concurso Editalconcurso.xml Dados e documentos referentes aos 
concursos públicos para provimento de 
pessoal até a publicação do edital de abertura. 

Até 10 (dez) dias a partir da publicação do 
edital de abertura do concurso. Os editais de 
errata, se existentes, deverão ser remetidos 
em até 5 (cinco) dias após sua publicação. 



Concurso 
Homologado 

Concurso.xml Dados e documentos referentes aos 
concursos públicos para provimento de 
pessoal até a publicação da homologação do 
resultado. 

Não há prazo definido para o envio e 
homologação, contudo estes deverão ocorrer 
antes do encaminhamento da remessa 
admissão impactada pelos dados e 
documentos presentes nesta remessa. 

Atualização do 
Concurso 

Atualizaconcurso.xml Dados e documentos referentes aos 
concursos públicos para provimento de 
pessoal após a homologação do resultado e 
enquanto durar sua validade. 

Não há prazo definido para o envio e 
homologação, contudo estes deverão ocorrer 
antes do encaminhamento da remessa 
admissão impactada pelos dados e 
documentos presentes nesta remessa. 

Admissão Admissao.xml Dados e documentos referentes aos atos de 
admissão em cargos e empregos públicos de 
provimento efetivo. 

Até 30 (trinta) dias contados a partir da data 
de início do efetivo exercício; ou, em caso de 
admissão decorrente de ação judicial, após o 
trânsito em julgado da decisão. 

 

3 ESTRUTURA E MODELO DOS ARQUIVOS 

As remessas serão compostas por arquivos estruturados no formato XML e não estruturados no formato PDF (Portable Document Format 

– ABNT NBR ISO 19005).  

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a 

codificação dos caracteres em UTF-8. Assim todos os documentos XML serão iniciados com a 

declaração: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.   

Os arquivos não estruturados seguem a Instrução Normativa 61, de 26 de maio de 2020, regulamentada pela Portaria N 67, de 27 

de maio de 2020.  

O tamanho total dos arquivos enviados, compactados em um único arquivo, não poderá ultrapassar o tamanho máximo de 150 MB. 

Este documento utiliza os seguintes tipos de dados: 



 Decimal: Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar.  Deverá ser utilizado o ponto para separação de inteiros e 

decimais. Não poderá conter caracters especiais. Os valores deverão ser maiores ou iguais a zero. Caso contrário será 

expressamente informado a sua permissão. 

Sintaxe: 999999999999.99 (neste caso, decimal (14,2)) 

Exemplo: Valor decimal: 1.453,25. Tamanho indicado no layout do arquivo: (14,2) (tamanho de 14 inteiros e 02 decimais). Valor 

a ser enviado: 1453.25 

 Inteiro: Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar. Não poderá conter caracteres especiais. 

Sintaxe: 99999 (neste caso, inteiro de tamanho 5) 

Exemplo: Valor: 1.453. Valor a ser enviado: 1453 

 Caracter: Campos do tipo caracter não deverão exceder ao tamanho máximo especificado. 

Sintaxe: XXXXXXXX (neste caso, caracter de tamanho 8) 

 Data: Datas deverão ser preenchidas no formato AAAA-MM-DD.  

Exemplo: 2018-07-03 

 

3.1 REMESSA RESUMO DE CONCURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RESCONCANTERIOR.XML 

 
Estrutura: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RegistroAtoPessoal> 
 
 <ResumoConcursoExercicioAnterior_Schema> 
  <ResumoConcursoExercicioAnterior> 



   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <ContratacaoTemporaria>X</ContratacaoTemporaria> 
   <ObjetivoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</ObjetivoConcurso> 
   <NomeVeiculoPublicacaoEditalAbertura>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoEditalAbertura> 
   <DataPublicacaoEditalAbertura>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoEditalAbertura> 
   <NomeVeiculoPublicacaoEditalHomologacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoEditalHomologacao> 
   <DataPublicacaoEditalHomologacao>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoEditalHomologacao> 
  </ResumoConcursoExercicioAnterior> 
 </ResumoConcursoExercicioAnterior_Schema> 
 
</RegistroAtoPessoal> 
 
 

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatoriedade 

Estrutura ResumoConcursoExercicioAnterior [1][2] 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso 
Ano do edital de abertura do concurso. 

Inteiro 04 
Obrigatório, 

AAAA 

ContratacaoTemporaria 
Concurso visa o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público? Caracter 01 

Obrigatório 
S – Sim 
N – Não 

ObjetivoConcurso 
Descrição do objetivo do concurso, contendo os cargos ofertados e 
os respectivos números de vagas. 

Caracter 1000 Obrigatório 

NomeVeiculoPublicacaoEditalAbertura 
Nome do veículo utilizado para a publicação do edital de abertura 
do concurso. 

Caracter 1000 Obrigatório 

DataPublicacaoEditalAbertura Data de publicação do edital de abertura do concurso. Data 10 Obrigatório 

NomeVeiculoPublicacaoEditalHomologacao Nome do veículo utilizado para a publicação do edital de 
homologação do resultado final do concurso. Caracter 1000 

Obrigatório para 
concurso 

homologado 

DataPublicacaoEditalHomologacao Data de publicação do edital de homologação do resultado final do 
concurso. Data 10 

Obrigatório para 
concurso 

homologado 

[1] A remessa Resumo de Concursos do Exercício Anterior deve ser enviada ainda que não tenham sido realizados concursos no exercício anterior. 
[2] É permitida apenas uma remessa Resumo de Concursos do Exercício Anterior a cada exercício. Desta forma, a mesma deve conter as informações de 
todos os concursos públicos para provimento de cargo ou emprego público e processos seletivos para contratação temporária realizados no exercício anterior 
à remessa. 



 

3.2 REMESSA EDITAL DE CONCURSO - EDITALCONCURSO.XML 

 
Estrutura: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RegistroAtoPessoal> 
 <EditalConcurso_Schema> 
 
  <EditalConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <ObjetivoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</ObjetivoConcurso> 
   <NomeVeiculoPublicacaoEditalAbertura>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoEditalAbertura> 
   <DataPublicacaoEditalAbertura>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoEditalAbertura> 
   <UnidadePrazoValidade>X</UnidadePrazoValidade> 
   <PrazoValidade>999</PrazoValidade> 
   <PrevisaoProrrogacao>X</PrevisaoProrrogacao> 
   <PrevisaoOrcamentaria>X</PrevisaoOrcamentaria> 
   <ImpactoAumentoDespesa>X</ImpactoAumentoDespesa> 
   <NomeEntidadeExecutora>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeEntidadeExecutora> 
   <CNPJEntidadeExecutora>XXXXXXXXXXXXXX</CNPJEntidadeExecutora> 
   <NumeroContrato>XXXXXXXXXXXXXXXX</NumeroContrato> 
   <AnoContrato>AAAA</AnoContrato> 
   <NomeGestorAutorizacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeGestorAutorizacaoConcurso> 
   <CPFGestorAutorizacaoConcurso>XXXXXXXXXXX</CPFGestorAutorizacaoConcurso> 
   <NomeControleInternoAutorizacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeControleInternoAutorizacaoConcurso> 
   <CPFControleInternoAutorizacaoConcurso> XXXXXXXXXXX </CPFControleInternoAutorizacaoConcurso> 
   <NomePresidenteComissaoOrganizadora>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomePresidenteComissaoOrganizadora> 
   <CPFPresidenteComissaoOrganizadora>XXXXXXXXXXX</CPFPresidenteComissaoOrganizadora> 

<DataAlteracao>AAAA-MM-DD</DataAlteracao> 
  </EditalConcurso> 
 
  <ArquivoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 



   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <TipoArquivoConcurso>9</TipoArquivoConcurso> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoConcurso> 
    
  <CargoOfertadoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</NomeCargo> 
   <TipoAtividadeCargo>9</TipoAtividadeCargo> 
   <EscolaridadeMinima>9</EscolaridadeMinima> 
   <RegimeJuridico>9</RegimeJuridico> 
   <IdadeMinima>99</IdadeMinima> 
   <IdadeMaxima>99</IdadeMaxima> 
   <NumeroVagas>99999</NumeroVagas> 
   <NumeroVagasDisponiveis>99999</NumeroVagasDisponiveis> 
   <DataAlteracao>AAAA-MM-DD</DataAlteracao>  

<PrimeiroProvimento>X</PrimeiroProvimento> 
  </CargoOfertadoConcurso> 
   
  <ArquivoNormativoCargo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NumeroNormativo>XXXXXXXX</NumeroNormativo> 
   <AnoNormativo>AAAA</AnoNormativo> 
   <DataPublicacaoNormativo>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoNormativo> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoNormativoCargo> 
 

<VagaProvidaCargo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <CPFOcupante>XXXXXXXXXXX</CPFOcupante> 
   <SituacaoVagaServidor>9</SituacaoVagaServidor> 



   <DataAlteracaoSituacao>AAAA-MM-DD</DataAlteracaoSituacao> 
  </VagaProvidaCargo> 
    
  <VagaOfertadaConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 

  <QuantidadeVagas>99999</QuantidadeVagas> 
   <PercentualVagasPcD>999</PercentualVagasPcD> 

<PercentualVagasCotaNegro>999</PercentualVagasCotaNegro> 
   <PercentualVagasCotaIndigena>999</PercentualVagasCotaIndigena> 

  <HabilitacaoInvestidura>XXXXXXXXXXXXXXXXX</HabilitacaoInvestidura> 
   <DataAlteracao>AAAA-MM-DD</DataAlteracao> 
  </VagaOfertadaConcurso> 
 
  <ConcursoAnterior> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <IdentificacaoConcursoAnterior>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcursoAnterior> 
   <AnoConcursoAnterior>AAAA</AnoConcursoAnterior> 

<DataValidadeConcursoAnterior>AAAA-MM-DD</DataValidadeConcursoAnterior> 
<CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
<NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
<LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
<QuantidadeCandidatos>999</QuantidadeCandidatos> 

  </ConcursoAnterior> 
 
 </EditalConcurso_Schema> 
</RegistroAtoPessoal> 
 
 

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatoriedade 

Estrutura EditalConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 



AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

ObjetivoConcurso Descrição do objetivo do concurso. Caracter 1000 Obrigatório 

NomeVeiculoPublicacaoEditalA
bertura 

Nome do veículo utilizado para a publicação do 
edital de abertura do concurso. 

Caracter 1000 Obrigatório 

DataPublicacaoEditalAbertura 
Data de publicação do edital de abertura do 
concurso. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

UnidadePrazoValidade 
Unidade do prazo de validade do concurso. 

Caracter 01 
Obrigatório 

M – Mês 
A – Ano 

PrazoValidade Prazo de validade do concurso. Inteiro 02 Obrigatório 

PrevisaoProrrogacao 
Edital prevê prorrogação? 

Caracter 01 
Obrigatório 

S – Sim 
N – Não 

PrevisaoOrcamentaria 

Nos autos do processo de execução do concurso 
foi demonstrada a existência de prévia dotação 
orçamentária e autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias nos moldes do artigo 169, 
§ 1º, incisos I e II da Constituição Federal? 

Caracter 01 
Obrigatório 

S – Sim 
N – Não 

ImpactoAumentoDespesa 
Nos autos do processo de execução do concurso 
foi demonstrado o cumprimento do disposto no art. 
16, da Lei Complementar Federal 101/2000 - LRF? 

Caracter 01 
Obrigatório 

S – Sim 
N – Não 

NomeEntidadeExecutora 
Nome do órgão ou entidade executora do 
concurso. 

Caracter 500 Obrigatório 

CNPJEntidadeExecutora 
CNPJ do órgão ou entidade executora do 
concurso. 

Caracter 14 Obrigatório 

NumeroContrato 
Número do contrato celebrado para execução do 
concurso 

Caracter 16 Obrigatório 

AnoContrato 
Ano do contrato celebrado para execução do 
concurso 

Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

NomeGestorAutorizacaoConcur
so 

Nome do gestor que autorizou a realização do 
concurso. 

Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFGestorAutorizacaoConcurs
o 

CPF do gestor que autorizou a realização do 
concurso. 

Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

NomeControleInternoAutorizaca
oConcurso 

Nome do responsável pelo controle interno na data 
de publicação do edital de abertura. 

Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFControleInternoAutorizacao
Concurso 

CPF do responsável pelo controle interno na data 
de publicação do edital de abertura. 

Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 



NomePresidenteComissaoOrga
nizadora 

Nome do presidente da comissão organizadora. 
Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFPresidenteComissaoOrgani
zadora 

CPF do presidente da comissão organizadora. 
Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

DataAlteracao Data em que ocorreu a alteração nos campos da 
estrutura. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura ArquivoConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

TipoArquivoConcurso 

Tipo do conteúdo do arquivo enviado. 
 
Obs: para a remessa Edital este campo deve ser 
enviado com valor 1. 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 – Edital de abertura do concurso e suas 
erratas. 
2 – Edital de homologação do resultado final 
por ordem de classificação e por cargo, da 
qual conste o nome completo dos candidatos 
aprovados e número de inscrição, incluindo 
lista de candidatos aprovados e não 
classificados dentro do número de vagas 
existentes no edital.  
3 – Parecer do controle interno quanto à 
regularidade da execução e homologação do 
concurso (opcional para concursos anteriores 
a 2017). 
4 – Edital de prorrogação de concurso.  

NomeArquivo Nome do arquivo. Caracter 50 Obrigatório 

Estrutura CargoOfertadoConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo.  Caracter 16 Obrigatório  

NomeCargo Nome do cargo. Caracter 200 Obrigatório 

TipoAtividadeCargo 

Tipo da atividade do cargo. 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 - Professor 
2 - Técnico ou científico 
3 - Cargo ou emprego privativo de profissional 
de saúde, com profissão regulamentada 
4 - Magistrado  



5 - Membro do Ministério Público 
6 – Outro 

EscolaridadeMinima 

Escolaridade mínima exigida para o cargo. 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 – Alfabetização 
2 – Ensino Fundamental 
3 – Ensino Médio 
4 – Ensino Superior 
5 – Pós-graduação latu sensu 
6 – Mestrado 
7 – Doutorado 
8 – Pós-doutorado 
9 – Sem exigência 

RegimeJuridico 

Regime jurídico do cargo. 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 – Estatutário 
2 – Celetista 
3 – LOMAN 
4 – Militar 

IdadeMinima 
Idade mínima para ingresso no cargo. 

Inteiro 02 
Obrigatório,  

caso haja previsão legal 

IdadeMaxima 
Idade máxima para ingresso no cargo. 

Inteiro 02 
Obrigatório,  

caso haja previsão legal 

NumeroVagas Número total de vagas do cargo criadas por lei. Inteiro 05 Obrigatório 

NumeroVagasDisponiveis 

Na Remessa Edital: número de vagas disponíveis 
(desocupadas) do cargo no momento da 
publicação do edital de abertura. 
 
Na Remessa Atualização Concurso: número de 
vagas disponíveis do cargo no momento da 
publicação do edital de abertura acrescidas das 
vagas decorrentes das vacâncias (exemplos: 
aposentadoria, exoneração, falecimento, 
demissão) ocorridas no decorrer do concurso e das 
vagas criadas por lei. 
 
Obs.: Para os concursos realizados a partir de 2017 
o controle de vagas disponíveis será realizado 
através da estrutura VagaProvidaCargo. 

Inteiro 05 
Obrigatório somente para concursos 

anteriores a 2017 

DataAlteracao Data em que ocorreu a alteração no cargo. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

PrimeiroProvimento Trata-se do primeiro provimento do cargo? Caracter 1 Opcional, 



S – Sim 
N – Não 

Estrutura ArquivoNormativoCargo [1] 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NumeroNormativo Número do dispositivo normativo. Caracter 08 Obrigatório 

AnoNormativo Ano do dispositivo normativo. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

DataPublicacaoNormativo Data de publicação do dispositivo normativo. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NomeArquivo 
Nome do Arquivo que contém o dispositivo 
normativo. 

Caracter 50 Obrigatório  

Estrutura VagaProvidaCargo [2] 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo  Caracter 16 Obrigatório 

CPFOcupante Número de CPF do atual ocupante da vaga. Caracter 11 Obrigatório 

SituacaoVagaServidor 

Situação da vaga por servidor. 
 
Obs: para a remessa Edital este campo deve 
representar a ocupação das vagas na data da 
publicação do edital de abertura e ser enviado com 
valor 1 ou 3. 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 – Ocupada pelo efetivo exercício 
2 – Reservada por nomeação 
3 – Reservada por decisão judicial 
4 – Liberada por desistência de posse ou 
exercício 
5 – Liberada por reposicionamento 
6 – Liberada por vacância (exoneração, 
aposentadoria, etc.) 

DataAlteracaoSituacao 
Data em que ocorreu o evento de alteração da 
situação da vaga. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura VagaOfertadaConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. Exemplo: 
informar para o cargo de Professor as 
especialidades Matemática, Português ou 
Ciências, etc. 

Caracter 1000 
Obrigatório,  

exceto nos casos em que não houver 
previsão da área de especialidade no edital. 



LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver 
previsão de local  lotação no edital. 

QuantidadeVagas Quantidade de vagas ofertada pelo edital. Inteiro 05 Obrigatório 

PercentualVagasPcD Percentual de vagas para pessoas com deficiência. 
Informar 0 (zero) caso o concurso não contemple 
reserva de vagas para pessoas com deficiência. 

Inteiro 03 
Obrigatório 

 
 

PercentualVagasCotaNegro Percentual de vagas para optantes da cota para 
negros. 
Informar 0 (zero) caso o concurso não contemple 
reserva de vagas para negros. 

Inteiro 03 Obrigatório 

PercentualVagasCotaIndigena Percentual de vagas para optantes da cota para 
indígenas. 
Informar 0 (zero) caso o concurso não contemple 
reserva de vagas para indígena. 

Inteiro 03 Obrigatório 

HabilitacaoInvestidura Habilitação específica para investidura no cargo. 
Exemplos: registro em conselhos de classe, CNH, 
tempo de prática jurídica. 

Caracter 1000 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver 

previsão de habilitação para a investidura no 
cargo. 

DataAlteracao Data em que ocorreu a alteração nos campos da 
estrutura. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura ConcursoAnterior 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso atual. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do concurso atual. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

IdentificacaoConcursoAnterior 

Identificação do concurso anterior vigente para 
cargo/especialidade objeto do presente concurso, 
ainda em prazo de validade, com pessoal 
classificado ainda não convocado. 

Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcursoAnterior 
Ano do edital de abertura do concurso anterior 
vigente. 

Inteiro 04 
Obrigatório 

AAAA 

DataValidadeConcursoAnterior Data de validade do concurso anterior vigente. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver 

previsão da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. Caracter 500 Obrigatório, 



exceto nos casos em que não houver 
previsão de local  lotação no edital. 

QuantidadeCandidatos Quantidade de candidatos classificados e não 
nomeados. 

Inteiro 03 Obrigatório 

[1] A estrutura ArquivoNormativoCargo contém as informações dos dispositivos normativos que embasam as alterações ocorridas no Cargo ou Emprego.  

Exemplos: lei de criação do cargo ou emprego, ato de aposentadoria/exoneração que originou a vaga por conversão, lei que aumentou ou reduziu o número 

de vagas, documento com o registro histórico das vacâncias ocorridas no cargo, identificando a origem da disponibilidade da vaga. 

[2] A estrutura VagaProvidaCargo contém as informações das vagas do cargo ou emprego. Na remessa EditalConcurso somente as vagas providas devem 

ser informadas. Na remessa AtualizaConcurso todas as desocupações e ocupações devem ser informadas. Esta estrutura será enviada obrigatoriamente para 

os concursos realizados a partir de 2017. Para os concursos anteriores a 2017 esta estrutura não deve ser enviada. 

 
 
3.3 REMESSA CONCURSO HOMOLOGADO - CONCURSO.XML 

Estrutura: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RegistroAtoPessoal> 
 <Concurso_Schema> 
  
  <ConcursoHomologado>  
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <NomeVeiculoPublicacaoEditalHomologacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoEditalHomologacao> 
   <DataPublicacaoEditalHomologacao>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoEditalHomologacao> 
   <DataValidadeInicial>AAAA-MM-DD</DataValidadeInicial> 
   <NomeGestorHomologacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeGestorHomologacaoConcurso> 
   <CPFGestorHomologacaoConcurso>XXXXXXXXXXX</CPFGestorHomologacaoConcurso> 
   <NomeControleInternoHomologacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeControleInternoHomologacaoConcurso> 
   <CPFControleInternoHomologacaoConcurso>XXXXXXXXXXX</CPFControleInternoHomologacaoConcurso> 

<ParecerControleInterno>XXXXXXXXXXX</ParecerControleInterno> 
   <NomePresidenteComissaoExaminadora>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomePresidenteComissaoExaminadora> 
   <CPFPresidenteComissaoExaminadora>XXXXXXXXXXX</CPFPresidenteComissaoExaminadora> 



  </ConcursoHomologado> 
     
  <ArquivoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <TipoArquivoConcurso>9</TipoArquivoConcurso> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoConcurso> 
 
  <ResultadoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 
   <NomeCandidato>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeCandidato> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <Classificacao>99999</Classificacao> 
   <ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 
  </ResultadoConcurso> 
 </Concurso_Schema> 
</RegistroAtoPessoal> 
 

 
 
 

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatoriedade 

Estrutura ConcursoHomologado [1] 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Exemplo: informar para o cargo de Professor as 
especialidades Matemática, Português ou 
Ciências, etc. 

Caracter 1000 
Obrigatório,  

exceto nos casos em que não houver previsão 
da área de especialidade no edital. 



LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 

NomeVeiculoPublicacaoEditalH
omologacao 

Nome do veículo utilizado para a publicação do 
edital de homologação do resultado. 

Caracter 1000 Obrigatório 

DataPublicacaoEditalHomologa
cao 

Data de publicação do edital de homologação do 
resultado. 

Caracter 10 Obrigatório, AAA-MM-DD 

DataValidadeInicial 

Data de validade da primeira fase. 
Deve ser calculada considerando o 
PrazoValidade do concurso informado na 
remessa Edital. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NomeGestorHomologacaoConc
urso 

Nome do gestor que homologou o resultado. 
Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFGestorHomologacaoConcu
rso 

CPF do gestor que homologou o resultado. 
Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

NomeControleInternoHomologa
caoConcurso 

Nome do responsável pelo controle interno na 
data de homologação do resultado. 

Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFControleInternoHomologac
aoConcurso 

CPF do responsável pelo controle interno na data 
de homologação do resultado. 

Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

ParecerControleInterno 
Parecer do controle interno quanto à regularidade 
da execução e homologação do resultado. Caracter 1 

Obrigatório, para concursos a partir de 2017 
1 – Parecer favorável 
2 – Parecer desfavorável 

NomePresidenteComissaoExa
minadora 

Nome do presidente da comissão examinadora. 
Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFPresidenteComissaoExami
nadora 

CPF do presidente da comissão examinadora. 
Caracter 11 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

Estrutura ArquivoConcurso [2] 

Idêntica à estrutura ArquivoConcurso na remessa Edital de Concurso. 
 
Obs: para a remessa Concurso Homologado o campo TipoArquivoConcurso deve ser enviado com valor 2 ou 3, de acordo com o conteúdo do arquivo enviado. 
Concursos anteriores a 2017 não estão obrigados ao encaminhamento do parecer do controle interno (arquivos do tipo 3). 
 
Arquivos do tipo 3 somente deverão ser enviados caso a resposta ao campo ParecerControleInterno seja igual a 2 na estrutura ConcursoHomologado. 

Estrutura ResultadoConcurso[2] 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CPFCandidato CPF do candidato. Caracter 11 Obrigatório 



NomeCandidato Nome do candidato. Caracter 500 Obrigatório 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 

Classificacao Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. 

Inteiro 5 Obrigatório 

ListaClassificacao Indicação da lista na qual o candidato se 
classificou. 
Para os candidatos cotistas devem ser enviados 
tantas estruturas quantas forem as listas nas 
quais houve classificação. Exemplo: para um 
candidato classificado que optou pelas cotas PcD 
e Negro, devem ser enviadas três estruturas 
ResultadoConcurso, com os valores 1, 2 e 3 para 
o campo ListaClassificacao, repetindo os valores 
dos demais campos, com exceção dos valores do 
campo IdNumRegistro. 

Caracter 1 

Obrigatório 
1 – Ampla Concorrência 
2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena 

[1] A estrutura ConcursoHomologado deve ser enviada apenas uma vez para cada Cargo/Especialidade/Lotação. 

[2] As estruturas ArquivoConcurso e ResultadoConcurso deverão ser encaminhadas para cada Cargo/Especialidade/Lotação. No caso de mais de uma 

homologação de resultado para o mesmo cargo, tais estruturas deverão ser encaminhadas tantas vezes quanto ocorrerem.  

 

3.4 REMESSA ATUALIZAÇÃO DO CONCURSO - ATUALIZACONCURSO.XML 

 

Estrutura: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RegistroAtoPessoal> 
 <AtualizacaoConcurso_Schema> 
   
  <ProrrogacaoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 



   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <NovaDataValidade>AAAA-MM-DD</NovaDataValidade> 
   <NomeVeiculoPublicacaoProrrogacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoProrrogacao> 
   <DataPublicacaoProrrogacao>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoProrrogacao> 
  </ProrrogacaoConcurso> 
 
  <ArquivoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <TipoArquivoConcurso>9</TipoArquivoConcurso> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoConcurso> 
    
  <CargoOfertadoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</NomeCargo> 
   <TipoAtividadeCargo>9</TipoAtividadeCargo> 
   <EscolaridadeMinima>9</EscolaridadeMinima> 
   <RegimeJuridico>9</RegimeJuridico> 
   <IdadeMinima>99</IdadeMinima> 
   <IdadeMaxima>99</IdadeMaxima> 
   <NumeroVagas>99999</NumeroVagas> 
   <NumeroVagasDisponiveis>99999</NumeroVagasDisponiveis> 
   <DataAlteracao>AAAA-MM-DD</DataAlteracao> 

<PrimeiroProvimento>X</PrimeiroProvimento> 
  </CargoOfertadoConcurso> 
   
  <ArquivoNormativoCargo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 



   <NumeroNormativo>XXXXXXXX</NumeroNormativo> 
   <AnoNormativo>AAAA</AnoNormativo> 
   <DataPublicacaoNormativo>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoNormativo> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoNormativoCargo> 
  

<VagaProvidaCargo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <CPFOcupante>XXXXXXXXXXX</CPFOcupante> 
   <SituacaoVagaServidor>9</SituacaoVagaServidor> 
   <DataAlteracaoSituacao>AAAA-MM-DD</DataAlteracaoSituacao> 
  </VagaProvidaCargo> 
    
  <AcaoJudicialConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 

<Classificacao>99999</Classificacao> 
   <ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 
   <NumeroAcaoJudicial>9999999999999999</NumeroAcaoJudicial> 
   <AnoAcaoJudicial>9999</AnoAcaoJudicial> 
   <DescricaoAcaoJudicial>XXXXXXXXXXXXXXXXX</DescricaoAcaoJudicial> 
   <TransitoJulgado>X</TransitoJulgado> 
  </AcaoJudicialConcurso> 
   
  <NomeacaoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 



   <Classificacao>99999</Classificacao> 
   <ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 
   <LimiteDespesaPessoal>X</LimiteDespesaPessoal> 
   <VedacoesNomeacoes>X</VedacoesNomeacoes> 
   <NumeroNomeacao>9999999999999999</NumeroNomeacao> 
   <AnoNomeacao>AAAA</AnoNomeacao> 
   <DataNomeacao>AAAA-MM-DD</DataNomeacao> 
  </NomeacaoConcurso> 
   
  <DesistenciaPosseConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 

<Classificacao>99999</Classificacao> 
<ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 

   <DataDesistencia>AAAA-MM-DD</DataDesistencia> 
  </DesistenciaPosseConcurso> 
   
  <ReposicionamentoConcurso> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 

<Classificacao>99999</Classificacao> 
<ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 
<MotivoReposicionamento>9</MotivoReposicionamento> 

   <DataReposicionamento>AAAA-MM-DD</DataReposicionamento> 
   <NovaClassificacao>99999</NovaClassificacao > 
  </ReposicionamentoConcurso> 
   
 </AtualizacaoConcurso_Schema> 
</RegistroAtoPessoal> 
 



 
 
 

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatoriedade 

Estrutura ProrrogacaoConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório 

NomeAreaEspecialidade 

Área de especialidade definida no edital. 
Exemplo: informar para o cargo de Professor as 
especialidades Matemática, Português ou 
Ciências, etc. 

Caracter 1000 
Obrigatório,  

exceto nos casos em que não houver previsão 
da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao 
Local de alocação das vagas. 

Caracter 500 
Obrigatório, 

exceto nos casos em que não houver previsão 
de local  lotação no edital. 

NovaDataValidade Nova data de validade do concurso. 
Deve ser calculada considerando a data de início 
da validade e o prazo de validade do concurso. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NomeVeiculoPublicacaoProrrog
acao 

Nome do veículo utilizado para publicação da 
prorrogação. 

Caracter 1000 Obrigatório 

DataPublicacaoProrrogacao Data de publicação da prorrogação do concurso. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura ArquivoConcurso 

Idêntica à estrutura ArquivoConcurso na remessa Edital de Concurso. 
 

Obs: para a remessa Atualização do Concurso o campo TipoArquivoConcurso deve ser enviado com valor 4. 
Estrutura CargoOfertadoConcurso 

Estrutura idêntica à remessa Edital de Concurso. 
 

Obs:  
1) Somente as informações referentes aos campos NumeroVagas e NumeroVagasDisponiveis (para concursos anteriores a 2017) poderão ser atualizadas. 
2) NumeroVagasDisponiveis (para concursos anteriores a 2017) deve ser igual ao número de vagas disponíveis do cargo no momento da publicação do edital 
de abertura acrescidas das vagas decorrentes das vacâncias (exemplos: aposentadoria, exoneração, falecimento, demissão) ocorridas no decorrer do 
concurso e das vagas criadas por lei. 
3) Para os concursos realizados a partir de 2017 o controle de vagas disponíveis será realizado através da estrutura VagaProvidaCargo. 

Estrutura ArquivoNormativoCargo 

Estrutura idêntica à remessa Edital de Concurso. 

Estrutura VagaProvidaCargo 



Estrutura idêntica à remessa Edital de Concurso. 
 

Obs:  
1) Para a remessa Atualização Concurso esta estrutura deve representar todas as desocupações (SituacaoVagaServidor igual a 4, 5 ou 6) e ocupações 
(SituacaoVagaServidor igual a 1, 2 ou 3) ocorridas nas vagas.  
2) Os registros de nomeação, desistência de posse ou exercício e reposicionamento devem ter um registro correspondente na estrutura VagaProvidaCargo: 

 Um registro na estrutura NomeacaoConcurso deve ser acompanhada de um registro na estrutura VagaProvidaCargo com o campo 
SituacaoVagaServidor preenchida com valor igual a 2. 

 Um registro na estrutura DesistenciaPosseConcurso deve ser acompanhada de um registro na estrutura VagaProvidaCargo com o campo 
SituacaoVagaServidor preenchida com valor igual a 4. 

 Um registro na estrutura ReposicionamentoConcurso deve ser acompanhada de um registro na estrutura VagaProvidaCargo com o campo 
SituacaoVagaServidor preenchida com valor igual a 5. 

Estrutura AcaoJudicialConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano  do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. 
Caracter 16 

Obrigatório,   
exceto nos casos em que a ação não foi 

proposta para um cargo específico. 

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 

Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital e a ação 
não foi proposta para uma área de 

especialidade específica. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 

Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital e a ação não foi 
proposta para um local de lotação específico. 

CPFCandidato CPF do candidato. 
Caracter 11 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que a ação não foi 

proposta individualmente por um candidato. 

Classificacao Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. Inteiro 05 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que a ação não foi 

proposta individualmente por um candidato. 

ListaClassificacao Indicação da lista na qual ocorreu a decisão 
judicial.  
Deve ser enviada a estrutura 
AcaoJudicialConcurso para cada 
ListaClassificação atingida pela decisão judicial. 

Caracter 01 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que a ação não foi 

proposta individualmente por um candidato. 
 
1 – Ampla Concorrência 



2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena  

NumeroAcaoJudicial Número da ação judicial. Inteiro 30 Obrigatório 

AnoAcaoJudicial Ano da ação judicial. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

DescricaoAcaoJudicial Descrição da ação judicial com eficácia sobre o 
concurso ou admissões, detalhando-se os 
efeitos. 

Caracter 2000 Obrigatório 

TransitoJulgado Trânsito em julgado? 
Caracter 01 

Obrigatório 
S – Sim 
N – Não 

Estrutura NomeacaoConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. 
Inteiro 05 

Obrigatório 
 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local lotação no edital. 

CPFCandidato CPF do candidato. Caracter 11 Obrigatório 

Classificacao Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. 

Inteiro 05 Obrigatório 

ListaClassificacao Lista de classificação que respaldou a nomeação 
do candidato. 

Caracter 01 

Obrigatório 
1 – Ampla Concorrência 
2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena 

LimiteDespesaPessoal 

No processo foi demonstrado atendimento aos 
limites com despesa conforme disposto no artigo 
22 da Lei Complementar Federal 101/2000 - 
LRF? 

Caracter 01 
Obrigatório, 

S – Sim 
N – Não 

VedacoesNomeacoes 
No processo foi demonstrada a observância ao 
artigo 73, inciso V da lei 9.504/97 bem como no Caracter 01 

Obrigatório, 
S – Sim 
N – Não 



artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 
Federal 101/2000 - LRF? 

NumeroNomeacao Número do ato de nomeação. Inteiro 16 Obrigatório  

AnoNomeacao Ano do ato de nomeação. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

DataNomeacao Data de publicação da nomeação. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura DesistenciaPosseConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 

CPFCandidato CPF do candidato. Caracter 11 Obrigatório 

Classificacao Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. 

Inteiro 05 Obrigatório 

ListaClassificacao Lista de classificação que respaldou a nomeação 
do candidato. 
 Caracter 01 

Obrigatório 
1 – Ampla Concorrência 
2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena 

DataDesistencia Data em que a Administração registrou a 
desistência da posse ou do exercício. 
Deve ocorrer após a nomeação. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Estrutura ReposicionamentoConcurso 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano  do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 



 
 
3.5 REMESSA ADMISSÃO - ADMISSAO.XML 

 
Estrutura: 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<RegistroAtoPessoal> 
 <Admissao_Schema> 
 
  <AdmissaoEfetivo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <TipoAdmissao>9</TipoAdmissao> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 

CPFCandidato CPF do candidato. Caracter 11 Obrigatório 

Classificacao Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. 

Inteiro 05 Obrigatório 

ListaClassificacao Indicação da lista na qual o candidato se 
classificou. 
Para os candidatos cotistas devem ser enviados 
tantas estruturas quantas forem as listas nas 
quais houve classificação. Exemplo: para um 
candidato classificado que optou pelas cotas PcD 
e Negro, devem ser enviadas três estruturas 
ReposicionamentoConcurso, com os valores 1, 2 
e 3 para o campo ListaClassificacao, repetindo os 
valores dos demais campos, com o exceção dos 
valores do campo IdNumRegistro. 

Caracter 01 

Obrigatório 
1 – Ampla Concorrência 
2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena 

MotivoReposicionamento Motivação do reposicionamento. 

Inteiro 01 

Obrigatório, 
1 – Solicitação do candidato 
2 – Decisão judicial 
3 – Autotutela administrativa 
4 – Outro  

DataReposicionamento Data em que foi realizado o reposicionamento. 
Deve ocorrer após a nomeação. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NovaClassificacao Nova classificação do candidato independente da 
cota. 

Inteiro 05 Obrigatório 



   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 

<CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 
<Classificacao>99999</Classificacao>   
<ListaClassificacao>X</ListaClassificacao> 

   <Nome>XXXXXXXXXXXXXXXXX</Nome> 
   <TituloEleitor>999999999999</TituloEleitor> 
   <ZonaEleitoral>999999</ZonaEleitoral> 
   <SecaoEleitoral>999999</SecaoEleitoral> 
   <Sexo>X</Sexo> 
   <Nacionalidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</Nacionalidade> 
   <DataNascimento>AAAA-MM-DD</DataNascimento> 
   <Escolaridade>9</Escolaridade> 
   <CargaHorariaSemanalServidor>99</CargaHorariaSemanalServidor> 
   <AreaEspecialidade>XX</AreaEspecialidade> 
   <HabilitacaoEspecifica>XX</HabilitacaoEspecifica> 
   <LaudoMedicoNecessidadeEspecial>XX</LaudoMedicoNecessidadeEspecial> 
   <EnquadramentoCotaNegro>XX</EnquadramentoCotaNegro> 
   <EnquadramentoCotaIndigena>XX</EnquadramentoCotaIndigena> 
   <LaudoMedicoAptidaoCargo>X</LaudoMedicoAptidaoCargo> 
   <QuitacaoJusticaEleitoral>X</QuitacaoJusticaEleitoral> 
   <QuitacaoServicoMilitar>X</QuitacaoServicoMilitar> 
   <DeclaracaoBensValores>X</DeclaracaoBensValores> 
   <AposentadoriaRegimeProprio>X</AposentadoriaRegimeProprio> 
   <AcumulacaoCargoEmprego>9</AcumulacaoCargoEmprego> 
   <DataInicioPrimeiroVinculo>AAAA-MM-DD</DataInicioPrimeiroVinculo> 
   <TipoAcumulacaoLegal>9</TipoAcumulacaoLegal> 
   <CompatibilidadeHorario>X</CompatibilidadeHorario> 
   <CargaHorariaSemanalPrimeiroVinculo>99</CargaHorariaSemanalPrimeiroVinculo> 
   <NumeroNomeacao>9999999999999999</NumeroNomeacao> 
   <AnoNomeacao>AAAA</AnoNomeacao> 
   <DataPublicacaoNomeacao>AAAA-MM-DD</DataPublicacaoNomeacao> 
   <NomeVeiculoPublicacaoNomeacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeVeiculoPublicacaoNomeacao> 
   <DataPrevistaPosse>AAAA-MM-DD</DataPrevistaPosse> 

<ImpedimentoPosse>X</ImpedimentoPosse> 
<DescricaoImpedimento>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</DescricaoImpedimento> 
<DataPrevistaPosseImpedimento>AAAA-MM-DD</DataPrevistaPosseImpedimento> 
<PedidoProrrogacaoPosse>X</PedidoProrrogacaoPosse> 
<DataPedidoProrrogacaoPosse>AAAA-MM-DD</DataPedidoProrrogacaoPosse> 



<DataPrevistaPosseProrrogacao>AAAA-MM-DD</DataPrevistaPosseProrrogacao> 
   <DataOcorrenciaPosse>AAAA-MM-DD</DataOcorrenciaPosse> 

<DataPrevistaExercicio>AAAA-MM-DD</DataPrevistaExercicio> 
<PedidoProrrogacaoExercicio>X</PedidoProrrogacaoExercicio> 
<DataPedidoProrrogacaoExercicio>AAAA-MM-DD</DataPedidoProrrogacaoExercicio> 
<DataPrevistaExercicioProrrogacao>AAAA-MM-DD</DataPrevistaExercicioProrrogacao> 
<DataOcorrenciaExercicio>AAAA-MM-DD</DataOcorrenciaExercicio> 

   <NomeGestorNomeacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeGestorNomeacao> 
   <CPFGestorNomeacao>XXXXXXXXXXX</CPFGestorNomeacao> 
   <NomeControleInternoNomeacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeControleInternoNomeacao> 
   <CPFControleInternoNomeacao>XXXXXXXXXXX</CPFControleInternoNomeacao> 

<ParecerControleInterno>XXXXXXXXXXX</ParecerControleInterno> 
   <NumeroProcessoDenegacao>XXXXXXXXXXXXXXXX</NumeroProcessoDenegacao> 

<AnoProcessoDenegacao>AAAA</AnoProcessoDenegacao> 
  </AdmissaoEfetivo> 
 
  <ArquivoAdmissaoEfetivo> 
   <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro> 
   <IdentificacaoConcurso>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </IdentificacaoConcurso> 
   <AnoConcurso>AAAA</AnoConcurso> 
   <CodigoCargo>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodigoCargo> 
   <NomeAreaEspecialidade>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeAreaEspecialidade> 
   <LocalLotacao>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LocalLotacao> 
   <CPFCandidato>XXXXXXXXXXX</CPFCandidato> 
   <TipoArquivoAdmissaoEfetivo>9</TipoArquivoAdmissaoEfetivo> 
   <NomeArquivo>XXXXXXXXXXXXXXXXX</NomeArquivo> 
  </ArquivoAdmissaoEfetivo> 
 
 </Admissao_Schema> 
</RegistroAtoPessoal> 
 

Campo Descrição Tipo Tamanho Obrigatoriedade 

Estrutura AdmissaoEfetivo 

IdNumRegistro Identificador sequencial dos registros enviados. Inteiro 05 Obrigatório 

TipoAdmissao 

Tipo de admissão. 
 
Para a admissão com TipoAdmissao igual a 3  
(Admissão decorrente de ação judicial com 
trânsito em julgado) deve ser enviada a estrutura 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 - Admissão para os cargos de Desembargador 
do Tribunal de Justiça, preenchido na forma do 
art. 110 da Constituição do Estado do Espírito 



AcaoJudicialConcurso, na remessa Atualiza do 
Concurso, com o campo TransitoJulgado igual a 
S (Sim). 

Santo, e Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
2 - Admissão para os demais cargos via 
concurso. 
3 - Admissão decorrente de ação judicial com 
trânsito em julgado. 

IdentificacaoConcurso Identificação do concurso. Caracter 20 Obrigatório 

AnoConcurso Ano do edital de abertura do concurso. Inteiro 04 Obrigatório 

CodigoCargo Código do cargo. Caracter 16 Obrigatório  

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório, 
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 

CPFCandidato CPF do servidor admitido. Caracter 11 Obrigatório 

Classificacao 
Classificação do candidato no concurso 
independente da cota. Inteiro 05 

Obrigatório, caso TipoAdmissao igual a 2 (via 
concurso público) ou 3 (decorrente de ação 

judicial) 

ListaClassificacao 

Lista de classificação que respaldou a nomeação 
do candidato. 
 

Caracter 01 

Obrigatório, caso TipoAdmissao igual a 2 (via 
concurso público) ou 3 (decorrente de ação 

judicial) 
1 – Ampla Concorrência 
2 – Cota PcD 
3 – Cota Negro 
5 – Cota Indígena 

Nome Nome do servidor. Caracter 500 Obrigatório 

TituloEleitor Número do título de eleitor. Caracter 12 Obrigatório 

ZonaEleitoral Número da zona do título de eleitor. Caracter 6 Obrigatório 

SecaoEleitoral Número da seção do título de eleitor. Caracter 6 Obrigatório 

Sexo 
Sexo do servidor. 

Caracter 01 
Obrigatório 

M – Masculino 
F – Feminino 

Nacionalidade Nacionalidade do servidor. Caracter 100 Obrigatório 

DataNascimento Data de nascimento do servidor. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

Escolaridade 
Escolaridade do servidor. 

Inteiro 01 
Obrigatório 

1 – Alfabetização 
2 – Ensino Fundamental 



3 – Ensino Médio 
4 – Ensino Superior 
5 – Pós-graduação latu sensu 
6 – Mestrado 
7 – Doutorado 
8 – Pós-doutorado 

CargaHorariaSemanalServidor Carga horária semanal  Inteiro 02 Obrigatório 

AreaEspecialidade Servidor apresentou documento comprobatório 
de atendimento da especialidade exigida para o 
cargo? 

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, se candidato apresentou comprovação 
da especialidade exigida para o cargo. 
N – Não, se candidato não apresentou 
comprovação da especialidade exigida para o 
cargo. 
NA – Não se aplica, se cargo não exige 
comprovação de especialidade. 

HabilitacaoEspecifica 

Servidor apresentou comprovação da habilitação 
específica para o cargo? 

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, se candidato apresentou comprovação 
de habilitação específica exigida para o cargo. 
N – Não, se candidato não apresentou 
comprovação de habilitação específica exigida 
para o cargo. 
NA – Não se aplica, se cargo não exige 
comprovação de habilitação específica. 

LaudoMedicoNecessidadeEspe
cial 

Servidor apresentou laudo médico que comprove 
a necessidade especial? 

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, se candidato se declarou PcD e 
apresentou laudo 
N – Não, se candidato se declarou PcD e não 
apresentou laudo 
NA – Não se aplica, se candidato não se 
declarou PcD 

EnquadramentoCotaNegro 

Servidor se enquadrou como cotista negro 
segundo os requisitos previstos no edital do 
concurso e na forma da legislação do ente? 
 
 

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, se candidato se enquadrou como 

cotista. 
N – Não, se candidato não se enquadrou como 

cotista.  
NA – Não se aplica, se candidato não se 

autodeclarou preto ou pardo. 



EnquadramentoCotaIndigena 

Servidor se  enquadrou como cotista indígena 
segundo os requisitos previstos no edital do 
concurso e na forma da legislação do ente?  

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, se candidato se enquadrou como 

cotista. 
N – Não, se candidato não se enquadrou como 

cotista.  
NA – Não se aplica, se candidato não se 

autodeclarou indígena. 

LaudoMedicoAptidaoCargo 
Servidor apresentou laudo médico que comprove 
aptidão para o cargo? Caracter 01 

Obrigatório 
S – Sim 
N – Não 

QuitacaoJusticaEleitoral 
Servidor apresentou comprovação de quitação 
com a justiça eleitoral? Caracter 01 

Obrigatório 
S – Sim 
N – Não 

QuitacaoServicoMilitar 

Servidor apresentou comprovação de quitação 
com serviço militar? 

Caracter 02 

Obrigatório 
S – Sim, para Sexo igual a M (Masculino) 
N – Não, para Sexo igual a M (Masculino) 
NA – Não se aplica, para Sexo igual a F 
(Feminino) 

DeclaracaoBensValores 
Servidor apresentou declaração dos bens e 
valores que constituem seu patrimônio? Caracter 01 

Obrigatório 
S – Sim 
N – Não 

AposentadoriaRegimeProprio 

Servidor apresentou declaração de não 
percepção acumulada de aposentadoria em 
regime próprio, em cargo inacumulável, de modo 
a observar o art.37, § 10 da Constituição Federal? 

Caracter 01 
Obrigatório 

S – Sim 
N – Não 

AcumulacaoCargoEmprego 

Servidor acumula cargo / emprego / função / 
proventos de aposentadoria? 

Inteiro 01 

Obrigatório 
1 – não acumula 
2 – acumula no mesmo ente 
3 – acumula em outro ente da esfera municipal 
4 – acumula em outro ente da esfera estadual 
5 – acumula em outro ente da esfera federal 

DataInicioPrimeiroVinculo 
Data de início do primeiro vínculo. 

Data 10 
Obrigatório, se concurso ocorreu a partir de 

2017 e AcumulacaoCargoEmprego diferente de 
1 (Não acumula) 

TipoAcumulacaoLegal 

Tipo de acumulação legal. 

Inteiro 01 

Obrigatório, para AcumulacaoCargoEmprego 
diferente de 1 (Não acumula) 

1 – dois cargos de professor 
2 – um cargo de professor com outro técnico ou 
científico 



3 – dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas 
4 – um cargo de magistrado com outro de 
professor 
5 – um membro do Ministério Público com outro 
de professor 
6 – um mandato de vereador com qualquer outro 
cargo 
7 – proventos de aposentadoria oriundos de 
cargos acumuláveis 

CompatibilidadeHorario 

Há compatibilidade de horário? 

Caracter 01 

Obrigatório, para AcumulacaoCargoEmprego 
diferente de 1 (Não acumula) 

S – Sim 
N – Não 

CargaHorariaSemanalPrimeiro
Vinculo 

Carga horária semanal do primeiro vínculo. 
Inteiro 02 

Obrigatório, para AcumulacaoCargoEmprego 
diferente de 1 (Não acumula) 

NumeroNomeacao Número do ato de nomeação. Inteiro 16 Obrigatório  

AnoNomeacao Ano do ato de nomeação. Inteiro 04 Obrigatório, AAAA 

DataPublicacaoNomeacao Data de publicação do ato de nomeação. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NomeVeiculoPublicacaoNomea
cao 

Nome do veículo utilizado para publicação do ato 
de nomeação. 

Caracter 1000 Obrigatório 

DataPrevistaPosse Última data para a posse segundo regra geral 
definida na lei que institui o regime jurídico do 
ente. 
Deve ser calculada considerando a data da 
nomeação e o prazo legal para a posse. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

ImpedimentoPosse Houve impedimento legal para a posse, previsto 
na lei que institui o regime jurídico do ente? Caracter 01 

Obrigatório, 
S – Sim 
N – Não 

DescricaoImpedimento Descrição do impedimento. 
Caracter 100 

Obrigatório, 
 se ImpedimentoPosse = ‘S’ 

DataPrevistaPosseImpedimento Última data para a posse considerando o término 
do impedimento. 
Deve ser calculada considerando o término do 
impedimento e o prazo legal para a posse. 

Data 10 
Obrigatório,  

se ImpedimentoPosse = ‘S’ 
AAAA-MM-DD 

PedidoProrrogacaoPosse Houve pedido de prorrogação da data da posse? 
Caracter 01 

Obrigatório, 
S – Sim 
N – Não 



DataPedidoProrrogacaoPosse Data na qual o servidor protocolou o pedido de 
prorrogação da posse. Data 10 

Obrigatório,  
se PedidoProrrogacaoPosse = ‘S’ 

AAAA-MM-DD 

DataPrevistaPosseProrrogacao Última data para a posse considerando a 
solicitação de prorrogação da mesma. 
Deve ser calculada considerando a data da 
nomeação, o prazo legal para a posse e o prazo 
legal de prorrogação da posse e, em caso de 
impedimento, o término do mesmo. 

Data 10 
Obrigatório,  

se PedidoProrrogacaoPosse = ‘S’ 
AAAA-MM-DD 

DataOcorrenciaPosse Data de ocorrência da posse Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

DataPrevistaExercicio Última data para o exercício segundo regra geral 
definida na lei que institui o regime jurídico do 
ente. 
Deve ser calculada considerando a data da posse 
e o prazo legal para o exercício. 

Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

PedidoProrrogacaoExercicio Houve pedido de prorrogação da data do 
exercício? Caracter 01 

Obrigatório, 
S – Sim 
N – Não 

DataPedidoProrrogacaoExercici
o 

Data na qual o servidor protocolou o pedido de 
prorrogação do exercício. Data 10 

Obrigatório, se PedidoProrrogacaoExercicio = 
‘S’ 

AAAA-MM-DD 

DataPrevistaExercicioProrrogac
ao 

Última data para o exercício considerando a 
solicitação de prorrogação do mesmo. 
Deve ser calculada considerando a data da 
posse, o prazo legal para o exercício e o prazo 
legal da prorrogação do exercício. 

Data 10 
Obrigatório, se PedidoProrrogacaoExercicio = 

‘S’ 
AAAA-MM-DD 

DataOcorrenciaExercicio Data de ocorrência do início do exercício. Data 10 Obrigatório, AAAA-MM-DD 

NomeGestorNomeacao Nome do gestor que fez a nomeação. Caracter 500 Obrigatório 

CPFGestorNomeacao CPF do gestor que fez a nomeação. Caracter 11 Obrigatório 

NomeControleInternoNomeaca
o 

Nome do responsável pelo controle interno na 
data da nomeação. 

Caracter 500 Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

CPFControleInternoNomeacao 
CPF do responsável pelo controle interno na data 
da nomeação. 

Caracter 11 
Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

ParecerControleInterno 
Parecer do controle interno quanto à admissão. 

Caracter 1 
Obrigatório, para concursos a partir de 2017 

1 – Parecer favorável 
2 – Parecer desfavorável 

NumeroProcessoDenegacao 
Número do processo do Tribunal de Contas no 
qual ocorreu a denegação do registro. 

Caracter 16 
Obrigatório, caso exista processo com 

denegação de registro no TCEES 



AnoProcessoDenegacao 
Ano do processo do Tribunal de Contas no qual 
ocorreu a denegação do registro. 

Inteiro 04 
Obrigatório, caso exista processo com 

denegação de registro no TCEES, AAAA 

Estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo 

IdNumRegistro 
Identificador sequencial dos registros enviados. 

Inteiro 05 
Obrigatório 

 

IdentificacaoConcurso 
Identificação do concurso. 

Caracter 20 
Obrigatório 

 

AnoConcurso 
Ano do edital de abertura do concurso. 

Inteiro 04 
Obrigatório 

 

CodigoCargo Código do cargo. 
Caracter 16 

Obrigatório 
 

NomeAreaEspecialidade Área de especialidade definida no edital. 
Caracter 1000 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

da área de especialidade no edital. 

LocalLotacao Local de alocação das vagas. 
Caracter 500 

Obrigatório,  
exceto nos casos em que não houver previsão 

de local  lotação no edital. 

CPFCandidato CPF do servidor admitido. Caracter 11 Obrigatório 

TipoArquivoAdmissaoEfetivo 

Tipo do conteúdo do arquivo enviado. 

Inteiro 01 

Obrigatório, 
 
1 - Dispositivo legal da nomeação contendo 
nome do servidor, nomenclatura do cargo, nível, 
e dispositivo legal da nomeação, subscrito pelo 
agente competente, e prova de sua publicação. 
 
2 - Parecer do controle interno quanto à 
nomeação (obrigatório para concursos a partir 
de 2017 e resposta ao campo 
ParecerControleInterno na estrutura 
AdmissaoEfetivo igual a 2). 
 
3 -  Documento indicando os horários de 
trabalho para cada vínculo (obrigatório caso 
AcumulacaoCargoEmprego diferente de 1). 
 
4 - Arquivo com cópia da decisão judicial e 
demais documentos que instruem o processo 
que deu causa a Admissão (obrigatório caso 
TipoAdmissao igual a 3). 



NomeArquivo Nome do arquivo. Caracter 50 Obrigatório 

 

4 HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS 

 Portaria Normativa 36/2017, de 9 de março de 2017 

 Alteração das estruturas CargoOfertadoConcurso e VagaOfertadaConcurso. 

 Portaria Normativa 63/2017, de 1 de setembro de 2017 

 Inclusão do campo ListaClassificacao na estrutura ResultadoConcurso. 

 Exclusão dos campos CotaPNE e CotaRacial da estrutura ResultadoConcurso. 

 Inclusão dos campos CPFCandidato, Classificacao e ListaClassificacao na estrutura AcaoJudicialConcurso. 

 Inclusão do campo Classificacao na estrutura NomeacaoConcurso. 

 Inclusão dos campos Classificacao e ListaClassificacao na estrutura DesistenciaPosseConcurso. 

 Inclusão dos campos Classificacao e ListaClassificacao na estrutura ReposicionamentoConcurso. 

 Alteração da nomenclatura do campo NovaPosicao da estrutura ReposicionamentoConcurso. 

 Inclusão dos campos Classificacao e ListaClassificacao na estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Exclusão do campo PortadorNecessidadeEspecial da estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Alteração da nomenclatura do campo CPF da estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Inclusão dos campos CodigoCargo, NomeAreaEspecialidade e LocalLotacao na estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo. 

 Alteração da nomenclatura do campo CPF da estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo. 

 Instrução Normativa 45/2018, de 10 de julho de 2018 

 Instrução Normativa 50/2019, de 2 de julho de 2019 



 Alteração dos campos TipoAdmissao, IdentificacaoConcurso, AnoConcurso, CodigoCargo, Classificacao e 

ListaClassificacao da estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Alteração do campo CodigoCargo da estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo, 

 Portaria Normativa 82/2019, de 27 de novembro de 2019 

 Alteração da descrição do campo DataNomeacao da estrutura NomeacaoConcurso. 

 Inclusão da terceira opção para o campo TipoAdmissao da estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Alteração da obrigatoriedade dos campos Classificacao e ListaClassificacao da estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Inclusão da quinta opção para o campo TipoArquivoAdmissaoEfetivo da estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo. 

 Portaria Normativa xx/2020, de xx de xxxxx de 2020 

 Alteração do tamanho dos campos IdentificacaoConcurso e IdentificacaoConcursoAnterior de 16 para 20 caracteres. 

 Alteração do nome do campo PercentualVagasPNE da estrutura VagaOfertadaConcurso para PercentualVagasPcD. 

 Alteração do nome do campo PercentualVagasCotaRacial da estrutura VagaOfertadaConcurso para 

PercentualVagasCotaNegro. 

 Inclusão do campo PercentualVagasCotaIndigena na estrutura VagaOfertadaConcurso. 

 Inclusão dos campos CodigoCargo, NomeAreaEspecialidade, LocalLotacao e ParecerControleInterno na Estrutura 

ConcursoHomologado. 

 Alteração da obrigatoriedade de envio dos arquivos do tipo 3 na estrutura ArquivoConcurso. 

 Alteração das opções de preenchimento do campo ListaClassificacao. 

 Inclusão dos campos CodigoCargo, NomeAreaEspecialidade e LocalLotacao na Estrutura ProrrogacaoConcurso. 



 Alteração das opções de preenchimento dos campos AreaEspecialidade, HabilitacaoEspecifica e 

LaudoMedicoNecessidadeEspecial na Estrutura AdmissaoEfetivo. 

 Inclusão dos campos EnquadramentoCotaNegro, EnquadramentoCotaIndigena e ParecerControleInterno na Estrutura 

AdmissaoEfetivo. 

 Alteração da obrigatoriedade de envio dos arquivos na estrutura ArquivoAdmissaoEfetivo. 


