
 
Ministério da Educação 

Esplanada dos Ministérios Bloco L, Anexo I - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900 
Telefone: 2022-7054 e - http://www.mec.gov.br 

 
 

EDITAL Nº 61/2021 
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PROCESSO Nº 23000.019462/2021-39 

OBJETO: Seleção de servidores para atuação em Projetos de Colaboração Técnica junto ao Ministério da Educação. 
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PREÂMBULO 
 

A Subsecretária de Assuntos Administrativos da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação torna pública a abertura de processo seletivo de servidores para atuação em Projeto de Colaboração Técnica em conformidade com o art. 26-A 
da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e com o art. 30 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos seguintes termos: 

1. DA FINALIDADE 

1.1. Selecionar 30 (trintas) servidores para atuar em projetos estratégicos na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-STIC, sendo 18 (dezoito) integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- 
Administrativos em Educação ‒ PCCTAE e 12 (doze) do Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal. 

2. DO PUBLICO ALVO 

2.1. Poderão participar desta chamada pública os(as) servidores(as) públicos(as) federais que integram o Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal, regidos pela Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, e o Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação ‒ PCCTAE, regidas pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

2.2. O disposto no subitem 2.1 aplica-se somente a servidores aprovados no estágio probatório do respectivo cargo. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas até as 23h59 do dia 8/10/2021, exclusivamente por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, cuja forma de acesso será indicada na seção "Editais SAA" do 
portal do Ministério da Educação endereço https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa nos termos do modelo constante do ANEXO I deste edital. 

3.2. Cada candidato(a) poderá se inscrever para apenas 1 (um) dos perfis disponibilizados no ANEXO II. 

3.3. A SAA/SE/MEC não se responsabiliza por problemas ocasionados pela falha de acesso à internet por parte do candidato, não sendo admitida a extensão de prazo. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada em 2 (duas) etapas: 

Etapa I - Análise Curricular. 

Etapa II - Entrevista. 

4.2. Critérios e pontuação das etapas I e II do processo seletivo: 

http://www.mec.gov.br/
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa


A análise curricular dos(as) candidatos(as) e as entrevistas serão realizadas por servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC e coordenadas pela Subsecretaria de 
Assuntos Administrativos, com base nos critérios estabelecidos da tabela a seguir, considerando a especificidade de cada um dos perfis constantes dos ANEXOS II. 

 

TABELA - CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO ETAPA I E ETAPA II 
 

 
CARGO EFETIVO 

 
Critérios 

 
Especificação 

Pontuação/por anos de 

experiência/curso e/ou anos 
comprovados 

 
Pontuação máxima 

Etapa I – Análise Curricular 

 
 

 
Docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação 

 
Formação Acadêmica 

Especialização 05 05 

Mestrado 10 10 

Doutorado 15 15 

 
Cursos de Capacitação 

Participação em eventos de capacitação nos últimos 5 (cinco) anos, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, nas 

áreas temáticas referentes ao perfil indicado na inscrição. 

 
04 

 
20 

Experiência Gerencial 
Experiência gerencial na área do perfil indicado na inscrição, nos últimos 10 (dez) anos, em atividades continuas de pelo 

menos 1 (um) ano, considerando apenas a soma dos anos completos. 
01 10 

Subtotal- Etapa I 60 

Etapa II - Entrevista 

Conhecimento nos temas descritos na coluna " Perfil desejado" do Anexo II específico para cada perfil. 20 

Experiência gerencial na área do perfil indicado na inscrição, nos últimos 10 (dez) anos, em atividades continuas de pelo menos 1 (um) ano, considerando apenas a soma dos anos completos 20 

Subtotal- Etapa II 40 

Total de pontuação 100 

4.3. Os dados informados na tabela acima somente serão pontuados se devidamente identificados no currículo inserido na plataforma lattes: http://lattes.cnpq.br/. 

4.4. No critério de “Formação Acadêmica”, as titulações apresentadas serão pontuadas de forma cumulativa, sendo que apenas um titulo de cada tipo de pós-graduação será computado. 

4.5. A Etapa I - Análise Curricular terá pontuação máxima de 60 pontos. 

4.6. A Etapa II - Entrevista terá a pontuação máxima de 40 pontos. 

4.7. Serão selecionados para Etapa II - Entrevista 3 (três) candidatos por vaga em cada perfil, conforme classificação na Etapa I - Análise curricular. 

4.8. O processo seletivo será orientado pelo seguinte cronograma: 
 

Atividades Prazos 

Etapa I  

Período de inscrições De 1º/10/2021 a 8/10/2021 

Período de análise curricular De 11/10/2021 a 15/10/2021 

Publicação do resultado da Etapa I - análise curricular Dia 18/10/2021 

Período para interposição de recurso contra o resultado da Etapa I De 19/10/2021 a 20/10/2021 

Publicação do resultado do julgamento dos recursos e convocação dos candidatos(as) habilitados(as) para a Etapa II - Entrevista Dia 25/10/2021 

Etapa II  

Data limite para envio da anuência prévia do diretor da unidade de exercício atual Até as 23h59 do dia útil imediatamente anterior ao da entrevista 

Período de entrevistas (videoconferência) De 27/10/2021 a 8/11/2021 

Publicação do Resultado Final Dia 11/11/2021 

4.9. Os(as) candidatos(as) habilitados(as) na Etapa I deverão enviar documento de identificação e anuência prévia do diretor da unidade de exercício atual conforme ANEXO III, por meio de mensagem eletrônica no endereço 
selecao.stic@mec.gov.br até as 23h59 do dia útil anterior a data marcada para a entrevista. 

4.10. O(a) candidato(a) que desejar interpor recurso contra o resultado da Etapa I - análise curricular poderá fazê-lo mediante mensagem eletrônica para o endereço selecao.stic@mec.gov.br, no prazo estipulado no cronograma 
acima. 

4.11. O(as) candidatos(as) habilitados(as) serão comunicados(as), pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-STIC, sobre data e horário da Etapa II - entrevista (videoconferência) por meio de mensagem 
eletrônica ao endereço fornecido na inscrição, que também informará link e instruções para acesso. 

4.12. O resultado final trará pontuação e classificação final de todos(as) os(as) candidatos(as) participantes da Etapa II – entrevista. 

5. DOS PERFIS 

5.1. Os perfis e suas especificações para os projetos estão apresentados no ANEXO II deste Edital. 

http://lattes.cnpq.br/
mailto:selecao.stic@mec.gov.br
mailto:selecao.stic@mec.gov.br


6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. O prazo de atuação dos servidores nos projetos definidos no presente edital terá a vigência de até 12 meses, para os servidores do Magistério Federal, e de até 48 meses, para os servidores Técnico-Administrativos em 
Educação, conforme previsão legal. 

6.2. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) no processo seletivo de que trata o presente Edital atuarão preferencialmente na modalidade de trabalho remoto. 

6.3. O processo de seleção será coordenado pelo Gabinete da SAA/MEC, em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

6.4. Após o cumprimento das etapas previstas neste Edital de Seleção, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA adotará as providências necessárias à movimentação dos(as) servidores(as) selecionados(as), que incluirá 
a assinatura de Termo de Colaboração Técnica entre o Ministério da Educação e a instituição correspondente, para formalizar a colaboração técnica a ser prestada pelo(a) servidor(a) selecionado(a), acompanhado de Plano de Trabalho, 
que conterá as seguintes informações: descrição do projeto e objetivos a serem alcançados; atividades a serem desenvolvidas pelo servidor e cronograma de execução detalhado com indicação de data prevista para início e término das 
atividades a serem desenvolvidas durante a vigência do acordo. 

6.5. Os casos omissos e situações não previstas serão tratados pelo Gabinete da Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria-Executiva do MEC. 

6.6. Os anexos a este edital serão disponibilizados na seção "Editais SAA" do portal do Ministério da Educação no endereço https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria- 
executiva/editais-saa 

CARLA BAKSYS PINTO 
Subsecretária de Assuntos Administrativos 

 
Documento assinado eletronicamente por Carla Baksys, Subsecretário(a), em 23/09/2021, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação. 

 
 

 
 
 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO 
 

(Link disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa) 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: Matrícula Siape: 

CPF: RG: 

Endereço: 

Cidade/Estado: CEP:  

Telefone Celular: Telefone residencial: 

E-mail: 

 

 

2. CURRÍCULO E AUTODECLARAÇÃO DE PONTUAÇÃO 

Link direto para o currículo Lattes: 

 

 
Critérios 

 

 
Especificação 

Pontuação/por anos de 

experiência/ 

curso e/ou anos 
comprovados (A) 

 

Unidades 

(B) 

 

Total 

(A x B) 

Etapa I – Análise Curricular 

Formação 

Acadêmica 

Especialização. Máx. 5 pontos. 05   

Mestrado. Máx. 10 pontos. 10   

Doutorado. Máx. 15 pontos. 15   

 
 

 

 

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 
Cursos de Capacitação 

Participação em eventos de capacitação nos últimos 

5 (cinco) anos, com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas, nas áreas temáticas referentes ao perfil indicado na 

inscrição. Máx. 20 pontos. 

 
 

 
04 

  

 
 

Experiência Gerencial 

Experiência gerencial na área do perfil indicado na 

inscrição, nos últimos 10 (dez) anos, em atividades 

continuas de pelo menos 1 (um) ano, considerando 
apenas a soma dos anos completos. Máx. 10 pontos. 

 
 

 
01 

  

  

 Total  

  

3. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Descrever, de forma clara e concisa, as 2 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas. 

   
  

 
 
 
 
 

ANEXO II 

PERFIS 

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO ‒ PCCTAE 

 

Perfil Projeto (s) Atividades a serem desempenhada Perfil desejado Produto a ser entregue 
Prazo de 
entrega 

Quantidade 
de vagas 

 
 
 
 
 
 
 

01 - Análise de Dados e BI 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar as atividades de documentação e estruturação de 

modelos, metodologias e técnicas de administração e análise de 

dados do Ministério da Educação em apoio à execução do 

projeto. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiências em ferramentas e 

técnicas de análise de dados. 

 
Criação de modelos, metodologias e métricas 

em análise de dados de acordo com os 

padrões da STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender. e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Rede Aprender, e      

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

     

 
 
 
 
 
 

 
02 - Análise de Requisito 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Apoiar as atividades de levantamento, validação e documentação 

de requisitos de negócio e técnicos em apoio à execução do 

projeto. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiências em análise de requisitos 

para projetos de software; 

Metodologias ágeis e gestão de projetos. 

 

 
Criação e gestão de documentação de 

requisitos do projeto de acordo com os 

padrões da STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprende, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 



 
 
 
 
 
 
 

03 - Apoio a Condução de 

Times Ágeis 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Atuar como apoio líder técnico e ao Product Owner em equipes 

de desenvolvimento em apoio à execução do projeto. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Certificação Profissional Scrum Master; 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis e 

gestão de projetos. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 - Apoio ao 

desenvolvimento e 

sustentação de softwares 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Idealizar, desenvolver, implementar, integrar e homologar 

aplicações e sistemas que automatizem e racionalizem os 

processos de trabalho. 

 
Apoiar a sustentação dos sistemas em produção 

promovendo/gerindo as ações corretivas que se façam 

necessárias. 

 
Interagir com as áreas interessadas a fim de compreender a 

estrutura, os requisitos e as operações necessárias para 

desenvolver ou recomendar soluções que permitam o alcance de 

suas metas. 

 
Manter documentação atualizada dos códigos fontes, manuais de 

usuário, sistemas, projetos e outros vinculados à sua área de 

atuação. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis e 

gestão de projetos; 

Arquitetura orientada a serviços; 

Programação orientada a objetos; 

Desenvolvimento Java, PHP, Ruby, NET, Python e 

Linguagem SQL. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

  Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

    

 
 
 
 
 

 
05 - Apoio ao 

Gerenciamento da 

Qualidade de Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 

Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Propor e gerenciar a implementação do processo qualidade e 

teste de sistemas. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Experiência em atividades e ferramentas relacionadas a 

qualidade e teste de software 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 - Arquitetura de 

Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Apoiar na elaboração de parecer ou relatório técnico relacionado 

à arquitetura de software, acompanhamento técnico de projetos, 

iniciativas de tecnologias, ferramentas, metodologias, padrões de 

TI ou comunicação. 

 
Prestar suporte à avaliação e/ou validação de guias operacionais 

de ferramentas, processos ou padrões de TI. 

 
Apoiar a análise, validação e/ou reprodução de cenários, eventos 

ou POCs envolvendo tecnologias, produtos ou ferramentas 

utilizadas pela instituição. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação ou Computação ou Informática ou 

Estatistica ou Matemática OU áreas correlatas em 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em: 

Arquitetura De Software; 

Desenvolvimento de sistemas em linguagens PHP e Java; 

HTML, CSS, JavaScript (ReactJs ou AngularJs); 

Arquitetura orientada a serviços; Programação orientada 

a objetos; 

Banco de dados e Linguagem SQL; 

GIT; 

Devops e Integração continua; 

Web Services (SOAP e REST); 

Desenvolvimento Ruby, .NET, Python; 

Containers e Cloud-Native; e 

Desenvolvimento de aplicativos Móveis. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Integrada de 
Gestão de Programas. 

Apoiar equipes de desenvolvimento no uso da arquitetura de 
referência e no uso de ferramentas, padrões e definições 

arquiteturais; 

   

  
Apoiar o desenvolvimento e manutenção de arquitetura base; 

   

  
Apoiar equipes de desenvolvimento em procedimentos de 

integração continua; 

   

  Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

   

  
Transformação Digital da 

Educação; 

Planejar, definir, gerenciar, cooperar, monitorar e evoluir 

constantemente as políticas, normas, ferramentas e processos de 

DEVSECOPS e de automação de segurança do ambiente 

gerenciado do MEC, no âmbito dos projetos selecionados, 

mantendo-as documentadas e atualizadas. 

 
Apoiar a automatização de processos e a padronização de 

ambientes, no âmbito dos projetos selecionados. 

 
Apoiar a melhoria continua das práticas de segurança da 

informação nos ambientes gerenciados do MEC. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Experiência em gestão de ferramentas de segurança da 

informação (on-premises e nuvem) e em metodologias 

ágeis, projeto de DevSecOps, e implantação seguro de 

processo e esteira DevSecOps. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

  

07 - DevSecOps    

 Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 
  

 
Plataforma Rede Aprender, e 

  

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

  

 
 
 
 
 
 

 
08 - Gerenciamento de 

Bancos de Dados 

 

Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar os processos de gerenciamento de bancos de dados, no 

âmbito dos projetos selecionados. 

 
Apoiar a definição e a estruturação dos recursos de bancos de 

dados, no âmbito dos projetos selecionados. 

 
Apoiar o monitoramento e o desempenho, a capacidade e a 

disponibilidade dos SGBDs de forma a detectar e reportar 

eventuais problemas, diagnosticando erros, falhas e não 

conformidades. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em gerenciamento e 

administração de Bancos de dados PostgreSQL e/ou 

Oracle; 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 Plataforma Rede Aprender, e 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 

Análise e confecção de consultas em SGBDs; e 

 
Construção e execução de DDL e Processos ITIL. 

   



 
 
 
 
 
 
 

09 - Gerenciamento de 

Serviços de TIC 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 
Acesso ao Ensino Superior 

4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Apoiar os processos de gerenciamento de serviço de TIC, no 

âmbito dos projetos selecionados. Monitorar o desempenho de 

indicadores de ITSM e contribuir com a melhoria continua dos 

processos. 

 
Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos de 

TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da Informação 

e Comunicação, Computação ou Informática OU área 

correlata em instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em gestão de serviços de 

TIC; ferramentas de ITSM; e em processos ITIL. 

 
Documento técnico contendo o relatório de 

atividades desempenhadas, a cada 30 dias, 

referentes à atuação nos projetos: 

Transformação Digital da Educação; Acesso 

ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho dos 

Processos Seletivos); Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; Plataforma Rede 

Aprender e Plataforma Integrada de Gestão 

de Programas. 

 
18 meses 

 
2 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

     

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

     

 

 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL 

 
 

Perfil Projeto Atividades a serem desejada Perfil esejado Produto a ser entregue 
Prazo de 
entrega 

Quantidade 
de vagas 

 
 
 
 
 
 

 
01 - Coordenação Técnica 

de Projeto 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Atuar na articulação e nas diretrizes da Gestão de Dados, 

liderando as iniciativas de melhoria e orquestrando a Gestão 

de Dados. 

 
Coordenar as tarefas realizadas pelos colaboradores, 

delegar atividades, motivar e orientar equipe na 

execução das mesmas. 

 
Supervisionar e desempenhar todas as rotinas de apoio à 
equipe. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação ou Computação ou 

Informática ou Estatistica ou Matemática OU áreas 

correlatas em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis 

e gestão de projetos; 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 Plataforma Rede Aprender, e  Conhecimentos em computação em nuvem, arquitetura 
e/ou 
engenharia de software. 

   

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

  

Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   

 
 
 
 
 

 
02 - Scrum Master 

(Condução de Times 

Ágeis) 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Atuar como líder técnico em equipes de desenvolvimento em 

apoio à execução do projeto. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação ou Computação ou 

Informática ou Estatistica ou Matemática OU áreas 

correlatas em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Certificação Profissional Scrum Master; 

 
Conhecimentos e experiência em metodologias ágeis 

e gestão de projetos. 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   



 
 
 
 
 
 
 

 
03 - Gerenciamento da 

Qualidade de Software 

 
Transformação Digital da 

Educação; 

 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 

(Redesenho dos Processos 

Seletivos); 

 
Sistema de Gestão 

Corporativa do MEC; 

 
Plataforma Rede Aprender, e 

 
Propor e gerenciar a implementação do processo qualidade e 

teste de sistemas. 

 

Apoiar gerencialmente a execução e fiscalização de contratos 

de TIC na sua área de especialidade. 

 
Necessário: 

Graduação (nível superior) em Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Computação ou 

Informática OU área correlata em instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. 

 
Desejável: 

Conhecimentos em computação em nuvem, 

arquitetura e/ou engenharia de software; 

 
Conhecimento em metodologias e técnicas de 

gestão de qualidade, e 

 
Produtos definidos nas metodologias de 

desenvolvimento e de gestão de projetos da 

STIC/MEC para os projetos: 

Transformação Digital da Educação; 

Acesso ao Ensino Superior 4.0 (Redesenho 

dos Processos Seletivos); 

Sistema de Gestão Corporativa do MEC; 

Plataforma Rede Aprender, e 

Plataforma Integrada de Gestão de 

Programas. 

 
12 meses 

 

4 

 
Plataforma Integrada de 

Gestão de Programas. 

 
Experiência em atividades e ferramentas 

relacionadas a qualidade e teste de software 

   

   Mestrado ou doutorado em Engenharia de Software 

ou áreas correlatas 

   

 

 
 

 

ANEXO III 
 

ANUÊNCIA PRÉVIA PARA ENTREVISTA DE SERVIDOR 
 
 
 

(Disponível para download em https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa) 

 

 

Informo que não há qualquer óbice da Direção desta Unidade quanto à participação em entrevista seletiva do(a) servidor(a) , Matrícula SIAPE  , no 
âmbito do processo seletivo para colaboração técnica promovido pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação. 

 

Local e data 

  
 
 

Assinatura eletrônica (Diretor da Unidade) 

Referência: Processo nº 23000.019462/2021-39 SEI nº 2888271 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-executiva/editais-saa

