
DO CARGO 

Nome do Cargo Diretor de Tecnologia da Informação 

Nível do Cargo DAS 101.5 

Órgão de Atuação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/CAPES 

Requisitos Legais -                                          

- Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017 

DAS RESPONSABILIDADES 

Principais 

Responsabilidades 

I - dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das 

respectivas unidades e exercer outras incumbências que lhes 

forem cometidas pelo Presidente da CAPES e pelo Regimento 

Interno da CAPES. 

 

Escopo de 

Gestão/Equipe de 

Trabalho 

I - planejar, coordenar, acompanhar, avaliar, promover o 

controle e a execução das atividades inerentes ao Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

(SISP); 

II - planejar, coordenar e acompanhar a execução das 

atividades inerentes à gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (TIC) e da segurança da informação no âmbito 

da CAPES e de seus programas finalísticos; 

III - estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para 

pesquisar, avaliar, desenvolver, homologar e propor a 

implantação de metodologias, serviços e recursos 

tecnológicos para suporte às atividades da CAPES e de seus 

programas finalísticos; 

IV - participar da elaboração do Planejamento Estratégico e 

suas revisões, em conjunto com as demais unidades da 

CAPES; 

V - estabelecer Governança de TIC que assegure o 

alinhamento ao Planejamento Estratégico da CAPES; 

VI - exercer a Secretaria Executiva do Comitê de Governança 

Digital da CAPES; 

VII - propor ao Comitê de Segurança da Informação e 

Comunicações normas de segurança da informação e dos 

recursos computacionais na CAPES, observada a legislação; 

VIII - coordenar e supervisionar a elaboração, a execução, o 

monitoramento e a avaliação das iniciativas relativas ao Plano 

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PETIC) e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC), em alinhamento com a Estratégia de 

Governança Digital (EGD) no âmbito da CAPES; 

IX - propor a aplicação de boas práticas de Governança e 

Gestão de TIC com ênfase nos aspectos de qualidade, 

integração e aderência às políticas, padrões e regulamentos, e 

às necessidades institucionais; 

X - promover a melhoria da Governança e da Gestão de 

Tecnologia da Informação e Comunicações; 

XI - planejar, coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar 

e avaliar a elaboração a execução das iniciativas, programas e 



projetos de soluções de tecnologia da informação e 

comunicações de acordo com as diretrizes definidas pela 

CAPES; 

XII - zelar pelo cumprimento do prazo, orçamento, qualidade 

e escopo dos projetos de TIC e melhoria dos processos da 

CAPES, administrando os riscos e o equilíbrio entre estes 

quatro princípios; 

XIII - planejar, promover e executar, em articulação com a 

Diretoria de Gestão (DGES), capacitação e atualização 

técnica dos recursos humanos em TIC; 

XIV - elaborar e submeter à Presidência da CAPES a proposta 

de dotação orçamentária atinente à sua área de atuação; 

XV - ordenar despesas referentes às ações orçamentárias no 

âmbito de suas atividades; 

XVI - prospectar, avaliar e aplicar novas tecnologias e 

oportunidades de inovação que promovam melhorias reais no 

cumprimento dos objetivos organizacionais da CAPES; 

XVII - planejar, coordenar e controlar a execução de 

atividades realizadas por prestadores de serviços relacionados 

à utilização de recursos de TIC na CAPES; 

XVIII - promover o planejamento das contratações de bens e 

serviços de TIC, conforme estabelecido na legislação; 

XIX - apoiar todas as fases de licitação de TIC, fornecendo as 

informações necessárias no decorrer do processo; 

XX - acompanhar e fiscalizar os contratos e convênios de TIC 

de forma a garantir a adequada prestação dos serviços e o 

fornecimento de bens durante todo o período da execução do 

contrato, na forma da legislação vigente; 

XXI - monitorar a efetividade da aquisição de produtos e da 

contratação de serviços de TIC no aprimoramento das 

atividades finalísticas da CAPES; 

XXII - fornecer subsídios e elaborar pareceres técnicos 

referentes ao cumprimento de objeto de contratos, convênios 

e instrumentos equivalentes em sua área de atuação; 

XXIII - promover a inovação, a qualidade e a gestão do 

conhecimento em tecnologia da informação, divulgando-os 

amplamente; 

XXIV - promover ações visando a garantia da 

disponibilidade, qualidade, interoperabilidade e confiabilidade 

dos processos, produtos, bases de dados e serviços de TIC no 

âmbito da CAPES; 

XXV - promover o compartilhamento e divulgação de 

soluções de software desenvolvidos pela CAPES e de 

potencial interesse de outros órgãos da Administração 

Pública; 

XXVI - elaborar relatórios gerenciais e de atividades, no 

âmbito de sua competência; 

XXVII - promover a comunicação interna e a publicidade 

sobre as atividades da Diretoria; 

XXVIII - registrar patente de sistemas e aplicações 



desenvolvidos pela Diretoria; 

XXIX - representar institucionalmente a CAPES em comitês, 

conselhos e eventos nacionais, estrangeiros e internacionais 

relacionados com TIC; 

XXX - deliberar e tratar os casos omissos no âmbito de sua 

competência. 

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS (                                                

                                                                                  

abaixo)  

Formação e 

Experiência 

-                                                            

                                  

-                                                      

                                                            

                                                              

federativo por                           

-                                                          

                                                          

          

Competências -                      

-                                 

- Ter capacidad                                      

- Gerenciar conflitos; e 

-                           

Outros Requisitos  

 


