O Senado Federal, por meio do Ato da Comissão Diretora nº 5, de 2011, mediante o qual é
aplicado o Decreto nº 7.203 de 2010 que veda o nepotismo na administração pública federal,
esclarece:
Art. 1o A vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da administração
pública federal direta e indireta observará o disposto neste Decreto.
Art. 2o Para os fins deste Decreto considera-se:
I - órgão:
a) a Presidência da República, compreendendo a Vice-Presidência, a Casa Civil, o
Gabinete Pessoal e a Assessoria Especial;
b) os órgãos da Presidência da República comandados por Ministro de Estado ou
autoridade equiparada; e
c) os Ministérios;
II - entidade: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista; e
III - familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
Parágrafo único. Para fins das vedações previstas neste Decreto, serão consideradas
como incluídas no âmbito de cada órgão as autarquias e fundações a ele vinculadas.
Art. 3o No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações,
contratações ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade
administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para:
I - cargo em comissão ou função de confiança;
II - atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo
quando a contratação tiver sido precedida de regular processo seletivo; e
III - estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o
princípio da isonomia entre os concorrentes.

Portanto, caso você tenha parente até o terceiro grau, ocupante de cargo comissionado
(servidor comissionado) ou função de confiança (servidor efetivo), poderá participar da
entrevista, mas será contratado somente se:
a) o parente comissionado deixar o cargo;
b) o parente efetivo deixar a função comissionada.

