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Edital 

Processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas com Gratificação 

Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública 

Federal (GSITE). 

Com base na Lei nº 11.356/06, regulamentada pelo Decreto nº 9.058/17, o 

Departamento de Administração e Logística torna pública a seleção, entre ocupantes 

dos cargos efetivos públicos federais de nível superior, de candidatos para concessão de 

Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração 

Pública Federal (GSISTE), cuja lotação será exclusivamente em Brasília.  

1. Das Vagas:  

1.1 Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) - GSISTE – Nível Superior  

- Vagas: 8 (oito);  

- Valor: o valor da GSISTE de nível superior é de R$ 3.158,00, que será somado à 

remuneração bruta recebida pelo servidor, até o limite de R$ 14.434,00.  

- Atribuições: desempenhar funções afetas às atividades logísticas, por exemplo, atuar 

durante as fases de planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gestão de 

contratos. 

2. Dos Requisitos:  

2.1 Para participar da seleção, o servidor deve cumprir os seguintes requisitos, 

cumulativamente:  

- Ser titular de cargo de provimento efetivo, de nível superior ou de nível auxiliar, regido 

pela Lei 8.112/90;  

- Cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, resguardadas as disposições legais 

específicas;  

- Não estar em estágio probatório;  

3. Da Seleção:  

- 1ª Etapa: Recebimento e avaliação de currículos;  



- 2ª Etapa: Entrevista virtual individual.  

3.1 Os currículos recebidos serão, inicialmente, submetidos a triagem, e os candidatos 

selecionados serão convidados à entrevista. 

3.2 O resultado do processo seletivo será disponibilizado na página www.gov.br/mre , 

em data a ser divulgada.  

4. Disposições Finais:  

4.1 A designação do servidor aprovado no referido processo será mediante cessão, com 

prévia anuência da chefia a que estiver subordinado, a ser apresentada na ocasião da 

entrevista, conforme modelo do Anexo I.  

4.2 O candidato selecionado na fase final deste processo que não obtiver efetiva 

autorização de sua chefia será desclassificado.  

4.3 O servidor aprovado no referido processo deverá assinar declaração, confirmando 

ter ciência de que, nos termos do Decreto nº 9.144/2017, continuará atrelado ao seu 

órgão de origem, apenas exercendo suas funções no Ministério das Relações Exteriores, 

sendo-lhe vedada a designação em missões permanentes no exterior.  

4.4 Os servidores interessados deverão encaminhar currículo para o endereço 

dlc@itamaraty.gov.br, com o assunto “SELEÇÃO GSISTE”, no período de 1º a 31 de abril 

de 2021, para análise e posterior agendamento de entrevista.  

4.5 O presente processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração.  

4.6 O Departamento de Administração e Logística é a autoridade competente para 

dirimir dúvidas e decidir sobre situações não expressamente previstas neste Edital.  

  



ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA GSISTE 

Autorizo o(a) servidor(a) Sr.(a) ___________________________________________, matrícula 

SIAPE nº __________________, lotado(a) no(a) 

________________________________________________________, a participar do Processo 

de Seleção para ocupação de GSISTE no Ministério das Relações Exteriores. Estou ciente de que, 

se o(a) referido(a) servidor for selecionado, será aberto processo formalizando sua 

movimentação para o Departamento de Administração e Logística do Ministério das Relações 

Exteriores, nos termos da legislação pertinente, para a qual, desde já, manifesto minha 

concordância.  

Brasília, ________ de __________________ de 2021. 

 

_______________________________________  

Nome e Cargo da chefia 


