
 
 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

Perfil Conhecimentos/experiência 
exigidos 

Candidatos Classificados  
na 1º e 2ª fase do 
Processo Seletivo  

Candidatos Inaptos 
na 1º e 2ª fase do 

Processo Seletivo/motivo 
Arquivista 
      (1) 
 
2 vagas –
RJ/BSB 

a) Experiência 

profissional no 

desenvolvimento de 

atividades de gestão de 

documentos (atividades 

de protocolo, registro, 

classificação e 

avaliação) e arquivo; 

b) Conhecimentos básicos em 
gerenciamento eletrônico de 
documentos, gestão e 
preservação de documentos 
digitais; 

c) Conhecimento da legislação e 
normas arquivísticas brasileiras 
e correlatas; 

d) Utilização de Pacote Office; 

e) Conhecimento e prática na 
elaboração de expedientes 
técnicos e administrativos; 

f) Conhecimento e prática na 
elaboração de relatórios 
técnicos; e 

utilização de sistemas informatizados 
de tramitação de processo 
administrativo eletrônico 

 
- Henrique da Motta Teixeira 
Superintendencia Regional no Rio de 
Janeiro do Ministério das Comunicações 

 
- Juliana Sabino Simonato/ 
Universidade Federal do Espírito Santo 

  
- Leonardo Souza Santos/ 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
– CEFET-RJ 
 
- Luiza Toledo Regadas 
Gusmão/ 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
– CEFET/RJ 
 

- Roberta Fagagnoli de 
Oliveira 
Hospital Federal da Lagoa-MS 
 

- Solange Huber dos Santos/ 
Universidade Federal do Amazonas 
 

 

 

Estatístico 
      (2)   
 
1 vaga - 
RJ/BSB         

a) Experiência em 

atividades próprias do 

campo profissional da 

Estatistica, tais como: 

amostragem; processos 

estocásticos; testes 

estatisticos; análise de 

séries temporais; análise 

de variância; controle 

estatistico de produção e 

de qualidade; 

b) Experiência no planejamento, 
direção e execução de 
levantamentos, pesquisas e 
análises estatisticas; 

c) Desejável conhecimento de 
Linguagem SQL – Manipulação 
de dados em bancos de dados 
relacionais; 

d) Excel – Manipulação de 
planilhas e criação de 
dashboards; 

e) Inglês – Intermediário a 
avançado; e 

f) Linguagem R – Análise 
estatistica. 

 

 
 
 
 
Não houve candidato 

 

Arquiteto 
     (3) 
 
1 vaga –RJ         

a) Experiência profissional 

comprovada em manutenção e ou 

obras de edificações e arquitetura, 

principalmente de bens tombados 

pelo IPHAN 

b) Experiência profissional 

comprovada no desenvolvimento de 

projetos básicos e executivos, 

inclusive na especificação de 

materiais e elaboração de planilhas 

orçamentárias; 

c) Desejável experiência na 
fiscalização de contratos; 

d) Domínio na criação de maquetes 
eletrônicas nos formatos CAD 
e/ou BIM; 

e) Desejável conhecimento no 

- Raísa Brandão Gaspar/ 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
– CEFET-RJ 

 



Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI. 

 

Engenheiro 
Mecânico 
ou Civil 
     (4) 
 
 
1 vaga –RJ         

a) Experiência profissional 

comprovada em manutenção 

preditiva, preventiva e corretiva, 

envolvendo as etapas de 

planejamento e acompanhamento, 

em especial no sistema mecânico das 

subestações, geradores, CMI, 

elevadores, sistemas de climatização, 

motores a diesel, casa de máquina 

incêndio, casa de máquina de 

elevadores, conjunto motobombas, 

torres de resfriamento, chillers e 

fancoil´s; 

b) Experiência profissional 

comprovada no desenvolvimento de 

projetos básicos e executivos afetos à 

sua área de conhecimento, inclusive 

na especificação de materiais e 

elaboração de planilhas 

orçamentárias; 

c) Desejável experiência na 
fiscalização de contratos; 

d) Desejável conhecimento em 
AutoCAD e/ou BIM; 

e) Desejável conhecimento e 
utilização no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI. 
 

 - Igor Richardt Kall/ 
Instituto Nacional de Tecnologia-
INT do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações – MCTI 
 

O candidato não possui o 
cargo efetivo de Engenheiro,  
condição exigida no Edital, o 
que não o permite a exercer 
as atividades para a vaga 
pretendida. 

 

Gestão de 
Pessoas – 
     (5) 
Graduação na 
área de 
Humanas 
(Psicologia, 
Administração, 
Pedagogia, 
Direito, 
Assistência 
Social, Letras, 
Comunicação 
Social, etc.) e 
Especialização 
em Gestão de 
Pessoas 
 
1 vaga –RJ         
 

a) Experiência profissional 
comprovada na área de gestão 
de pessoas; 

b) Experiência e bom 
conhecimento em processo de 
capacitação e desenvolvimento; 

c) Conhecimento da legislação 

normativa sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoas no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

d) Utilização de Pacote Office; 

e) Conhecimento e prática na 
elaboração de expedientes 
técnicos e administrativos; 

f) Utilização do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI; 

g) Experiência na implantação e 
monitoramento de processo de 
seleção de estagiários; e 

Conhecimento de Sistemas de 
Gestão por competências e de 
Avaliação de Desempenho Individual 

 

- Jacqueline Assemany / 
Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 
 

- Mariana Buarque Araújo/ 
Universidade Federal do Estado do Rio 
de janeiro – UNIRIO 
 

- Pedro Paulo Moraes do 
Nascimento/ 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ 
 

-Raquel Pavan Braz/ 
Instituto Nacional de Tecnologia – INT 
 

- Selma Regina Mattos Valle/ 
Instituto de Tecnologia em Farmácia da 
Fundação 
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 
 

 

    
 

 
 

CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
 

Àrea 
Tecnica I 

(6) 
Arquivologia, 
História ou 
Ciências 
Sociais 

 
8 vagas – 
RJ/BSB         

a) Experiência profissional 
comprovada em trabalhos 
auxiliares na área de protocolo, 
gestão de documentos ou 
arquivo; 

b) Conhecimentos básicos em 
gerenciamento eletrônico de 
documentos; 

c) Conhecimento da legislação e 
normas arquivísticas brasileiras 
e correlatas; 

d) Conhecimentos básicos em 
classificação e avaliação de 
documentos; 

e) Utilização de Pacote Office; 

f) Conhecimento e prática na 
elaboração de expedientes 
técnicos e administrativos; 

 
Amanda Camila Benfatti/ 
Universidade Federal de São Paulo 

 
- Beatriz Carvalho Betancourt/ 
Centro Federal Tecnológico Celso Suckow da 

Fonseca - CEFET-R 

 
- Clara Siqueira Geber 
Oliveira/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro- 
UFRJ 

 

 Gabriela Rondado Ferreira/ 
Instituto Federal do Paraná 
 

- Barbara Martins Braga/ 
Fundação Biblioteca Nacional-
FBN 
Não apresentou 
documentação comprobatória 
de experiência na área. ítem 

3.2 e 4.2.5 do Edital 

 
- Camila Ramos Ribeiro 
Fundação Biblioteca Nacional-
FBN –  
Não apresentou 
documentação comprobatória 
de experiência na área - ítem 
3.2 e 4.2.5 do Edital 

 



g) Utilização do Sistema 
Eletrônico de Informações – 
SEI; 

h) Experiência comprovada em 
atividades de pesquisa na área 
de história, memória ou 
patrimônio documental; e 

i) Conhecimentos para elaboração 
de planejamento e projetos, 
bem como, seu monitoramento 

e avaliação. 
 

- Gabriela Proença Natal Costa 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
- Gabriel Santos da Silva 
Fundação Biblioteca Nacional-FBN 
 
 

- Hudson de Lima Rabelo 
Fundação Biblioteca Nacional- FBN 
 

- Ianê Maria Nogueira Martinez 

/ 
Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 
 

Josué Fernandes Coelho/ 
Hospital Federal Cardoso Fontes do 
Ministério da Saúde 

 
- Luís Felipe Dias Trotta 
Esteves/ 
Fundação Casa Rui Barbosa 
 

- Marisa Vieira Leite da Silva/ 
Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia 

 
- Rita Alves Fonseca/ 
1ª Região Militar do Comando do 
Exercito – RJ – 
Ministério da Defesa 
 

- Rodrigo Uchôa Cavalcanti de 
Araújo/ 
Fundação Biblioteca Nacional 
 

- Rogério de Melo Araújo/ 
Universidade Federal Fluminense 
 

- Rutonio Jorge Fernandes de 
Sant’anna/ 
Fundação Biblioteca Nacional 
 
 

Gestão 
Estratégica 

(7) 
Desejável: 
Graduação 
superior em 
completa ou 

em andamento 
nas áreas de 

administração, 
direito, ciências 

sociais, 
ciências da 

computação, 
ciência da 

informação ou 
afins 

 
1 vaga –RJ         

a) Experiência profissional na 
área de apoio técnico e gerencial 
de órgãos e entidades do poder 
executivo federal  

b) Experiência profissional na 
área de gestão estratégica e 
gerenciamento de projetos e 
processos no setor público; 

c) Conhecimento e prática 

na elaboração de 

expedientes técnicos e 

administrativos, incluindo 

notas técnicas, relatórios, 

oficios, despachos e 

textos informativos; 

d) Conhecimento e prática 

na elaboração de 

relatórios de gestão e de 

respostas a demandas de 

órgãos de controle, 

interno e externo, e do 

poder judiciário; 

e) Conhecimentos básicos sobre 
elaboração de planejamento e 
projetos, bem como seu 
monitoramento e avaliação; 

f) Conhecimentos básicos sobre 
metodologias para mapeamento 
de processos e gerenciamento 
de projetos; 

g) Experiência ou 

conhecimento na 

elaboração e 

acompanhamento 

de relatórios 

- Barbara Martins Braga/ 
Fundação Biblioteca Nacional-FBN 
 

- Camila Ramos Ribeiro 
Fundação Biblioteca Nacional-FBN 
 

- Carolina Bertolossi Lima 

Nahes/ 
Instituto Nacional de Tecnologia do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação – MCTI 
 

- Clara Siqueira Geber 
Oliveira/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro- 
UFRJ 
 

- Gabriela Rondado Ferreira/ 
Instituto Federal do Paraná 
 

- Rita Alves Fonseca/ 
1ª Região Militar do Comando do 
Exercito – RJ – 
Ministério da Defesa 

 

 



governamentais, 

metas e 

indicadores 

destinados à 

avaliação de 

desempenho 

institucional; 

h) Conhecimento e prática na 
elaboração de relatórios técnicos 
e analíticos; 

i) Utilização do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI; e 

j) Conhecimento básico de 

normas e regulamentos 

sobre governança, 

gerenciamento de risco, 

controles internos e 

integridade da 

administração pública 

federal; 
 

 

Área Técnica 
II 

(8) 
Graduação 
completa ou 

em andamento 
nas áreas de 
Arquivologia, 
Belas Artes, 

Biblioteconomia
, Ciência da 

Computação, 
Ciências 
Sociais, 
Cinema, 

Geografia, 
História e 

Museologia 
 
 
 

8 vagas – 
RJ/BSB         

a) Experiência profissional 
comprovada em arquivos 
permanentes; 

b) Conhecimentos básicos em 
arranjo, descrição e controle 
topográfico de documentos 
arquivísticos; 

c) Conhecimentos básicos de 
conservação de documentos 
arquivísticos; 

d) Conhecimentos básicos de 
reformatação e microfilmagem e/ou 
digitalização de documentos 
arquivísticos; 

e) Conhecimento da legislação e 
normas arquivísticas brasileiras e 
correlatas; 

f) Utilização de processadores de 
texto, de planilha de cálculo e de 
apresentação gráfica; 

g) Conhecimentos básicos de 
pesquisa na Internet; 

h) Conhecimento e prática na 
elaboração de expedientes técnicos 
e administrativos; 

i) Utilização de pacote office; e 

j) Utilização do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amanda Camila Benfatti/ 
Universidade Federal de São Paulo 

 
- Beatriz Carvalho Betancourt/ 
Centro Federal Tecnológico Celso Suckow da 

Fonseca - CEFET-RJ 

- Eduardo Santana Toledo/ 
Centro Técnico do Audivisual da 
Secretaria Nacional do Audivisual da 
Secretaria Especial de Cultura do 
Ministéripo do Turismo 

 
- Fernanda Vasconcelos 
Mesiano/ 

Ministério da Economia  
 

- Gabriel Santos da Silva 
Fundação Biblioteca Nacional-FBN 
 

- Gabriela Rondado Ferreira/ 
Instituto Federal do Paraná 
 

- Hudson de Lima Rabelo 
Fundação Biblioteca Nacional- FBN 

 
- Ianê Maria Nogueira Martinez 
/Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 

 

- Ivo Fernandes Lattuca 
Junior/ 
Fundação Biblioteca Nacional 
 

- Josué Fernandes Coelho/ 
Hospital Federal Cardoso Fontes do 
Ministério da Saúde 

 
- Luís Felipe Dias Trotta 
Esteves/ 
Fundação Casa Rui Barbosa 
 

- Mariana Machado Laplace/ 
Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 
 

- Marisa Vieira Leite da Silva 
Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia 
 

 Rita Alves Fonseca/ 
1ª Região Militar do Comando do 
Exercito – RJ – 
Ministério da Defesa 
 

- Rogério de Melo Araújo/ 
Universidade Federal Fluminense 

 

- Barbara Martins Braga/ 
Fundação Biblioteca Nacional-
FBN 

Não apresentou a 
documentação comprobatória 
de experiência na área – ítem 
3.2 e 4.2.5 do Edital 



-Sandro Rodrigues Gouveia 
Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 

 
- Uilton dos Santos Oliveira/ 
Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 

 
  
 

Logística e 
Patrimônio 

(9) 
Desejável: 
Graduação 

superior 
completa ou 

em andamento 
em qualquer 

área do 
conhecimento 

 
 

1 vaga –RJ         

a) Experiência profissional 
comprovada nas áreas de 
almoxarifado, patrimônio ou 
logística; 

b) Experiência profissional 
comprovada na gestão de 
recursos materiais e 
patrimoniais; 

c) Experiência profissional 
comprovada em procedimentos 
administrativos apuratórios; 

d) Desejável experiência 
profissional na aquisição de 
bens de consumo e 
patrimoniáveis; 

e) Desejável experiência 
profissional no desfazimento de 
bens patrimoniados; 

f) Desejável conhecimento no 
Almoxarifado Virtual, inclusive 
no seu processo de 
implantação; 

g) Desejável conhecimento no 
SIADS; 

h) Conhecimentos básicos da 
legislação afeta à área de 
Almoxarifado e Patrimônio; 

i) Conhecimento em pacote 
Office; 

j) Utilização do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI. 

 

 

Cícero Vicente da Silva/ 
Secretaria do Audiovisual da Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério do 

Turismo.  
 

- Marco Aurélio Dias de Souza 

Lopes/ 
Superintendência Regional de 
Administração no Rio de Janeiro da 
Advocacia Geral da União 
 

 

Gestão de 
Pessoas II 

(10) 
Desejável: 

Graduação 
superior 
completa ou 
em 
andamento 
em qualquer 
área do 
conhecimento
. 

 

 
1 vaga –RJ         

a) Experiência profissional 
comprovada em Assentamentos 
Funcionais Digitais – AFD. 

b) Conhecimento da legislação 
relacionada à Gestão de Pessoas; 

c) Conhecimento das rotinas de 

processamento, armazenamento, 

classificação, identificação e 

compartilhamento de registros, 

digitais ou fisicos; 

D) Experiência comprovada junto 
aos sistemas SIGEPE e SIAPE 

e)Experiência comprovada junto ao 

módulo de Requerimentos do 
SIGAC; 

f)Redação oficial e utilização de 

pacote offce; e 

g)Utilização do Sistema Eletrônico 

de Informações – SEI. 
 

- Arlindo Lopes de Moraes 
Filho / 
Instituto de Biologia do Exercito-IBEx- 
Ministério da Defesa 
 

- Gabriela Rondado Ferreira/ 
Instituto Federal do Paraná 
 

- Ianê Maria Nogueira Martinez 
/ Fundação Bibliioteca Nacional-FBN 

 

- Roberta Victorino Soares 
Superintendencia Regional no Rio de 
Janeiro do  Ministério das Comuncações 
 

 
 
 

- Rita Alves Fonseca/ 
1ª Região Militar do Comando do 
Exercito – RJ – Ministério da 
Defesa 

Não demonstrou os requisitos 
exigidos no íten 4.2.5 – não 
demonstrou ter experiência 
ou conhecimento de acordo 
com o perfil.  
 

- Mariana Machado 
Laplace / 
Fundação Bibliioteca Nacional-
FBN 

Não dispõe dos requisitos 
exigidos no ítens 3.2 e 4.2.5 
– (não demonstrou ter 
experiência ou conhecimento 
de acordo com o perfil).  
 
 
 

 

Tecnologia 
da 

Informação 
(11) 

Desejável: 
Técnico em 

Informática ou 
com nível 
superior 

completo ou 
em andamento 
na área de TI 

 
 

1 vaga –RJ         

a) Conhecimento em 
programação Pyton, PHP e 
VBScript; 

b) Conhecimento em HTML e 
CSS; 

c) Conhecimento em Bootstrap; 

d) Conhecimento em Linux; 

e) Conhecimento em GITLAB; 

f) Conhecimentos 

desejáveis em: Plone, 

Joomia, wordPress, OJS, 

Moodle e, em banco de 

dados e linguagens de 

programação SQL; 

- Frederico Matheus de 
Angelis Santanna Reis/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 



g) Conhecimento avançado de 
Pacote Office; e 

h) Possuir boa comunicação 

escrita e verbal, boa 

capacidade de trabalho em 

equipe e, de pensamento 

crítico e aprendizagem de 

novas ferramentas. 

 
Comunicação 

Social 

(12) 
Desejável: 

Graduação 
superior 
completa em 
Relações 
Públicas, 
Jornalismo 
ou 
Comunicaçã

o Social. 
 
 

1 vaga –RJ         

 
a)  Experiência com 
assessoria de imprensa. 

b) Experiência no apoio 

à produção e envio de 

releases, atendimento à 

imprensa, contato de 

follow-up, gerenciamento 

de mailing e demais 

atividades ligadas a 

relações públicas; 

c) Experiência no apoio à 
elaboração e revisão textos 
jornalísticos e institucionais; 

d) Desejável experiência no 
apoio à elaboração de 
planejamento de comunicação 
institucional; 

e) redação oficial e utilização de 
pacote office; e 

f) Utilização do Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI 

 
 
 
 

 

- Camila Ramos Ribeiro 
Fundação Biblioteca Nacional-FBN-  
 
- Patricia da Gloria Ferreira 

Gomes/ 
Superintendencia Estadual do Ministério 
da Sáude no Rio de Janeiro-MS 

 

 


