
1 

 

RESOLUÇÃO DO DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA 

Resolução DGC/12, de 6/dezembro/2022 

Assunto:  Convocação dos candidatos aprovados no 8º Concurso 
Público da EPE - Edital nº 01/2022.  

A Diretora de Gestão Corporativa da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no uso das 

atribuições que lhe confere o Regimento Interno da EPE;  

Considerando o entendimento de que, por força do art. 73, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 

9.504/1997, uma vez homologado o resultado final do 8º Concurso Público da EPE nos três 

meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos é possível convocar os 

candidatos aprovados no certame, a qualquer tempo, ante a existência de vagas; 

Considerando que a Resolução de Diretor nº 10/2022, de 09 de agosto de 2022, 

suspendeu temporariamente as convocações dos candidatos aprovados no 8º Concurso 

Público da EPE, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) de 12/08/2022; e 

Considerando que, por força do art. 53 da Lei nº 9.784/99 e conforme a Súmula 473 do 

Supremo Tribunal Federal, a Administração pode revogar seus atos por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial;  

RESOLVE: 

1. REVOGAR a Resolução de Diretor nº 10/2022, de 09 de agosto de 2022.  

2. AUTORIZAR as convocações dos candidatos aprovados no 8º Concurso 

Público da EPE, regido pelo Edital nº 01/2022. 

3. DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas providencie a 

divulgação da presente Resolução de Diretor no ambiente de concurso do site da EPE e no 

Diário Oficial da União, de modo a conferir ampla publicidade ao ato.  

4. DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas comunique 

aos candidatos convocados, de imediato e por e-mail, acerca do teor da presente 

Resolução de Diretor, a qual deverá ser anexada.  

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2022 

Angela Regina Livino de Carvalho 
Diretor de Gestão Corporativa 
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