
 
EDITAL SGC/CGGIN Nº 02/2020   

A Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGIN) da Secretaria de Gestão 
Coorporativa (SGC) divulga oportunidade de processo seletivo para ocupar 2 (duas) 
GSISTES. As vagas são para servidor público federal de nível superior (NS) para ter 
exercício em Brasília-DF.  

 
1. SOBRE A UNIDADE 
 

A Coordenação Geral de Gestão Institucional é responsável, no âmbito da 
Secretaria de Gestão Coorporativa, por: 

 
• coordenar o processo de planejamento estratégico institucional.  

 
• articular, acompanhar e monitorar a implementação de projetos 

estratégicos e transversais; 
 

• promover a articulação entre as unidades da SGC, visando assegurar a 
integração da atuação da Secretaria; 

 
• elaborar relatórios gerenciais e consolidar informações relevantes para 

subsidiar a alta direção. 
 
Além disso, cabe também à CGCIN coordenar, gerenciar, executar e 

acompanhar atividades de comunicação organizacional, no âmbito do Ministério, em 
colaboração com a Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Ministro e as 
demais áreas de comunicação do Ministério da Economia. 
 
 
2. SOBRE AS VAGAS  
 

Serão oferecidas 2 (duas) Gratificações Temporárias das Unidades dos 
Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal – Nível Superior (GSISTE 
NS) para desenvolver atividades com ênfase em planejamento estratégico, 
indicadores, gestão da qualidade e gerenciamento de projetos e processos. 

 
 
3. SOBRE AS ATIVIDADES 
 

Atividades a serem desenvolvidas: 
 

• Planejamento, avaliação, modernização e desenvolvimento 
organizacional; 
 

• Suporte à gestão de projetos e processos organizacionais; 
 

• Implementação e gerenciamento de programas de melhoria contínua, 
gestão da qualidade e inovação; 
 



 
• Interação com equipes internas e externas das áreas de negócio. 

 
 

4. REQUISITOS 
 

A GSISTE é aplicável apenas a algumas carreiras do setor público, e possui 
limite máximo ajustado à remuneração do servidor nos termos da Lei nº 11.356, de 
19 de outubro de 2006. 

Além disso, os candidatos(as) devem cumprir os seguintes requisitos: 
4.1. Estar em exercício em Brasília (DF); 
4.2. Ser servidor(a) de carreira do Executivo Federal, nível superior; 
4.3. Ser detentor(a) de curso superior completo em qualquer área de 

formação; 
4.4. Possuir autorização da chefia imediata para participação no processo 

seletivo (conforme item 8); 
 
Além disso: 

Conhecimentos desejados: domínio do Pacote Office; 
Conhecimentos opcionais (diferenciais): Capacitação ou experiência profissional na 
área de gestão, em especial de planejamento estratégico, gestão da qualidade, 
elaboração de projetos, gestão de processos e desenvolvimento organizacional; 
Habilidades: proatividade, boa vontade, saber trabalhar em grupo, possuir capacidade 
analítica e de síntese, ter boa redação, ser organizado, flexível e gostar de trabalhar 
em ambientes dinâmicos. 
Certificação em projetos e processos serão consideradas diferenciais.  
Pós-graduação na área de gestão será considerada diferencial. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
Conforme determina a Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018, 
em seu art. 4º, os currículos dos candidatos deverão estar cadastrados no Banco de 
Talentos do SIGEPE < https://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web >. Os 
currículos devem ser salvos em PDF e encaminhados para o endereço eletrônico 
comunicacao.sgc@fazenda.gov.br com o assunto “Processo Seletivo Planejamento-
GSISTENS”.  
6. CRONOGRAMA  

1ª Etapa  05/08 a 12/08  Recebimento de currículos  
2ª Etapa  13/08 a 14/08 Avaliação de Perfil  

3ª Etapa 17/08 a 19/08 Entrevistas 
Resultado Final 21/08 O resultado do processo seletivo 

será disponibilizado por e-mail 
aos (às) candidatos (as) 
selecionados (as) /participantes  

7. CONTATO  
 
E-mail: comunicacao.sgc@fazenda.gov.br  



 
Telefone: (061) 2021-5107 

 
8. LIBERAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA IMEDIATA 
 

ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO 
 

Autorizo o(a) servidor(a) Sr.(a)___________________________________________ 
__________________________________, matrícula SIAPE nº __________________, 
lotado(a)  no(a)________________________________________________________, 
a participar do Processo de Seleção da ______(nome da unidade)________, em 
Brasília-DF. Estou ciente que, se o(a) referido(a) servidor for selecionado, será aberto 
processo formalizando sua movimentação para a ____(nome da unidade)_____ do 
Ministério da Economia, nos termos da legislação pertinente. 

Brasília, ________ de __________________ de 2020. 
 

_______________________________________ 
Nome e Cargo da chefia  


