
PROCESSO Nº: 33910.038982/2020-51

EDITAL Nº: 4/2021/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS torna público o processo de seleção de
movimentação de pessoal, para atuação na SEDE, no Rio de Janeiro – RJ, com base na Portaria
nº 282, de 24 de julho de 2020, publicada no DOU de 24 de julho 2020, e na Instrução Normativa nº

95, de 30 de setembro de 2020, publicada no DOU de 01 de outubro de 2020.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo de seleção será conduzido pela Gerência de Recursos Humanos - GERH em
parceria com a unidade solicitante;

1.2. O processo será realizado em 2 (duas) etapas: (1) Análise de Currículo e (2) Entrevistas
Individuais com os candidatos selecionados na etapa anterior. As entrevistas individuais serão
realizadas pela área solicitante via teams;

1.3. A carga horária exigida para o cargo corresponde a 40 horas semanais.

1.4. Conforme disposto no §1º do art. 5º da Instrução Norma va nº 95, de 30 de setembro
de 2020, será necessária a participação de pelo menos 03 (três) candidatos neste processo seletivo. 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O servidor deverá atualizar seu currículo no aplica vo Sigepe Talentos, conforme art.
4º da Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018;

2.2. Os currículos deverão ser enviados por e‐mail para gerh@ans.gov.br com assunto
“Movimentação de Pessoal - ANS” até a data de 09/07/2021;

2.3. Os candidatos par cipantes do processo de seleção que forem selecionados para a
etapa seguinte serão informados através de e-mails individuais;

2.4. Após o cumprimento das etapas previstas neste edital, a ANS aprovará  os candidatos
com perfil adequado ao preenchimento das vagas;

2.5. Aqueles que não atenderem aos requisitos do edital serão desclassificados.

3. DOS IMPEDIMENTOS:

3.1. Servidor em estágio probatório;

3.2. Servidor ou empregado público federal em período de licença ou afastamento legal; 

3.3. Servidor integrante das carreiras descentralizadas e transversais ou que possuam
instrumentos de mobilidade autorizados em lei, de acordo com as normas dos respec vos órgãos
supervisores;

3.4. Servidor ou empregado público federal que não tenham cumprido o prazo previsto no
art. 13 da Portaria nº 282/2020; e

3.5. Empregado público que já preencher os requisitos para aposentadoria.

4. DAS VAGAS:

ÁREA: Gerência de Qualificação Institucional (GEQIN)

Formação: Nível Superior em Arquivologia

Cargo Efetivo: Nível Superior em Arquivologia

Vagas: 01 vaga

Localidade da vaga: Rio de Janeiro/RJ

Conhecimentos Necessários: Estrutura e funcionamento da Administração Pública Federal: origem, histórico, finalidade, função, características. 

Fundamentos Arquivísticos; Terminologia arquivística; Ciclo vital dos documentos; teoria das três idades; natureza, espécie, tipologia e suporte físico; Arranjo e descrição de
Documentos - princípios e regras (ISAD-G, ISAAR-CPF); Política e legislação de acesso e preservação de documentos; Arquivos e sociedade, arquivos e memória e arquivos e
patrimônio cultural.

Gestão de Documentos: Protocolo; recebimento; classificação; registro; tramitação e expedição de documentos.  

Produção, utilização e destinação de documentos. 

Códigos e Planos de classificação de documentos e Tabelas de temporalidade e destinação de documentos; Sistemas e métodos de arquivamento.

Identificação e tratamento de arquivos em diferentes suportes.

Gerenciamento da informação arquivística, gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos, gestão eletrônica de documentos; Conservação, restauração, digitalização e
microfilmagem. 

Políticas, sistemas e redes de arquivo. Constituição Brasileira (artigos relativos ao direito a informação, à gestão e à preservação do patrimônio cultural).  Legislação Arquivística
Federal.  Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).  Diplomática.

Atividades: 

Planejamento e Destinação Documental: abrange as atividades de elaboração e manutenção contínua de normas, técnicas e procedimentos de gestão de arquivos, do Código de
Classificação de Documentos de Arquivo por Assuntos relacionados às atividades fim e meio da ANS, da Tabela de Temporalidade Documental e do Manual de Destinação de
Documentos de Arquivos.

Normas, Manuais e Procedimentos de Gestão Documental: abrange as atividades de elaboração, atualização e disponibilização do manual de Gestão de Documentos, e definição,
elaboração e divulgação de procedimentos referente a Gestão de Documentos na ANS;

Suporte à criação de Modelos de Documentos Oficiais: compreende as atividades de elaboração, padronização e atualização dos modelos de documentos oficiais da ANS.
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Gestão de Documentos e Arquivos Correntes: compreendem os procedimentos técnicos de recebimento, identificação, codificação, classificação, tramitação, arquivamento de
documentos e sua posterior transferência para a fase intermediária. 

Gestão de Arquivos Intermediário e Permanente: compreende o conjunto de procedimentos, técnicas e instrumentos utilizados para a gestão de documentos transferidos para a guarda
intermediária e posterior avaliação de valor histórico e arquivístico. Abrange, também, a gestão de documentos destinados ao arquivo intermediário, compreendendo a realização de
controle de desarquivamentos e arquivamentos de documentos eletrônicos.

Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED: consiste na operacionalização de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos – GED: organização e atualização
do Sistema Eletrônico de Informações SEI para que este controle a temporalidade dos documentos.  

Assistência Técnica especializada: compreende as atividades de prestar assistência técnica arquivística às unidades organizacionais da ANS na produção, tramitação, classificação,
avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente, intermediária e permanente, em quaisquer outras mídias, formatos ou suportes.

Atualização de conteúdos: compreende, em trabalho conjunto com a Gerência de Comunicações, as atividades de administrar, manter e controlar os conteúdos dos portais intranet e
internet, considerando os aspectos relativos à padronização, descarte, integridade, validade, confiabilidade, disponibilização de novas publicações e legislação específica para portais
governamentais.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. A ANS não se responsabilizará pela mudança do servidor e, portanto, não será
concedido auxílio moradia;

5.2. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela ANS e

5.3. Em caso de dúvidas sobre a seleção, o candidato deve enviar e-mail para
gerh@ans.gov.br..

 

 

ROGÉRIO SCARABEL BARBOSA

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – (ANS)

Substituto

Documento assinado eletronicamente por Rogério Scarabel Barbosa, Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (Substituto), em 09/06/2021, às 11:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 20962969 e o
código CRC 451BC2F9.

Referência: Processo nº 33910.038982/2020-51 SEI nº 20962969

Edital 4 (20962969)         SEI 33910.038982/2020-51 / pg. 2


	Edital 4 (20962969)

