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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva 

Secretaria de Gestão Corporativa 
Diretoria de Gestão de Pessoas 

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal 
Coordenação de Provimento e Dimensionamento de Pessoas 

Divisão de Provimento e Dimensionamento da Força de Trabalho
 
 

EDITAL Nº 17/2020

EDITAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 17/2020

 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO

A Unidade de Gestão da Integridade, a Secretaria Executiva da Comissão de Ética, a Assessoria
Especial de Controle Interno e a Ouvidoria do Ministério da Economia divulgam oportunidade de processo
seletivo para atuação nessas unidades. As vagas são para servidores ou empregado públicos, de nível
intermediário ou superior, de qualquer Órgão/Entidade para composição da força de trabalho (Portaria 282/2020)
ou servidores do Ministério da Economia, nos termos da termos do art. 36, da Lei 8.112/1990. 

O local de exercício do selecionado será em Brasília/DF. 
 

2 SOBRE A UNIDADE

a ) Unidade de Gestão da Integridade (UGI): trata-se de área que integra a estrutura da
Corregedoria (COGER) e que tem como principais responsabilidades:

I. Contribuir e promover o aprimoramento e fortalecimento de ações voltadas às áreas de controle,
transparência e integridade, em conjunto com as instâncias de integridade do Ministério;

II. Coordenar a disseminação de informações sobre o Programa de Integridade;

III. Acompanhar a atualização das informações divulgadas nos sítios eletrônicos do Ministério
Economia e da Controladoria-Geral da União referentes ao tema integridade;

IV. Elaborar o Plano de Integridade do Ministério da Economia e o relatório semestral das ações e
metas das instâncias de integridade para aprovação da Comissão Executiva;

V.  Planejar e coordenar ações de treinamento relacionadas ao Programa de Integridade;

VI. Propor estratégias para expansão do Programa de Integridade e submetê-las à Comissão
Executiva.

 
b) Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), vinculada à Secretaria-Executiva do

Ministério da Economia, tem a responsabilidade de apoiar todas as unidades organizacionais do Ministério da
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Economia em relação aos temas de riscos e controles internos. Suas principais competências são:

I. Orientar os gestores e administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à
área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas.

II. Monitorar os prazos e acompanhar a implementação das recomendações da Controladoria-
Geral da União e das deliberações do Tribunal de Contas da União pelos órgãos deste Ministério.

III. Efetuar a mediação do relacionamento entre as unidades organizacionais do Ministério da
Economia e os órgãos de auditoria governamental (CGU e TCU).

IV. Atuar nas ações de capacitação nas áreas de risco e controles internos.

 

c) Secretaria Executiva da Comissão de Ética do Ministério da Economia, trata-se de área que
integra a estrutura da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e que presta assessoria direta à Comissão
de Ética do ME (CEME), órgão colegiado deliberativo que integra o Sistema de Gestão da Ética do Poder
Executivo Federal, supervisionado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) e tem
como principais responsabilidades:

I. Prover apoio técnico, administrativo e material necessário ao cumprimento das atribuições da
Comissão de Ética.

II. Executar as ações referentes à aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 1994.

III. Executar as diligências do colegiado decorrente de denúncia sobre conduta em desacordo com
as normas éticas pertinentes.

IV. Tratar as demandas relacionadas a conflito de interesses para apreciação do colegiado.

V. Desenvolver a elaboração de estudos e subsídios ao processo de tomada de decisão da
Comissão de Ética.

VI. Desenvolver ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de
ética e disciplina no ME.

 

d) Ouvidoria, vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Economia, tem as seguintes
principais atribuições e responsabilidades:

I. Receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios e sugestões referentes a
procedimentos e ações de agentes e órgãos, no âmbito do Ministério, das unidades descentralizadas e das
entidades a ele vinculada;

II. Coordenar, orientar, executar e controlar as atividades do Serviço de Informação ao Cidadão
no âmbito do Ministério e das unidades descentralizadas;

III. Organizar e divulgar informações sobre atividades de ouvidoria e procedimentos
operacionais;

IV. Processar as informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de
satisfação realizadas com a finalidade de avaliar os serviços públicos prestados, em especial sobre o
cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de
que trata o art. 7º da Lei nº 13.460, de 2017;  

V. Produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, para subsidiar
recomendações e propostas de medidas para aprimorar a prestação de serviços públicos e para corrigir falhas.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13460.htm#art7
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3 SOBRE A(S) VAGA(S) / OPORTUNIDADE(S)

Serão selecionados até:

a)      3 (três) servidores para lotação na UGI do Programa de Integridade, na COGER;

b)      3 (três) servidores para lotação na Assessoria Especial de Controle Interno;

c)      2 (dois) servidores para lotação na Secretaria Executiva da Comissão de Ética; e

d)     3 (três) servidores para lotação na Ouvidoria

Será necessária a participação de pelo menos três candidatos na seleção.  

O Servidor ou empregado público federal selecionado para a vaga deverá assegurar a sua
permanência na unidade do Ministério para a qual a vaga se destina pelo prazo mínimo de doze meses. 

 

4 ATRIBUIÇÕES

Os servidores selecionados executarão as seguintes atividades, com nível de especialização que
poderá variar de básico a intermediário:

a)      Redação de minutas de ofícios, relatórios, votos, notas técnicas, atas e registros de
reuniões;

b)      Redação de conteúdos sobre ética e integridade, para peças de comunicação social
(cards, e-mail matketing e outros);

c)      Acompanhamento, instrução e tratamento de processos no SEI;

d)     Organização e análise de informações relativas às áreas de integridade, ética, controle
interno e ouvidoria.

e)      Acompanhamento e sistematização das atividades das áreas de integridade, ética,
controle interno e ouvidoria.

 

5 REQUISITOS GERAIS

Residência em Brasília-DF
 

5.1 Perfil Desejável

Espera-se que os servidores ou funcionários públicos que se candidatem para atuar nas unidades
organizacionais referidas no item I apresentem as seguintes competências:

a)      Organização e proatividade;

b)      Ética e integridade pessoal;

c)      Trabalho em equipe;

d)     Experiência no uso de Sistema Eletrônico de Informações (SEI);
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e)      Conhecimento (ou disposição em aprender) sobre os temas de ética, integridade,
controle interno, riscos, direito administrativo e ouvidoria;

f)       Habilidade no apoio à facilitação de seminários e reuniões.

g)      Boa comunicação verbal e escrita (segundo a norma padrão, incluindo textos oficiais,
relatórios e informes);

h)      Conhecimento em internet, editor de textos (word/writer), planilhas eletrônicas
(excel/calc);

 
5.2 Liberação da Chefia Imediata para servidores do Ministério da Economia 

Candidatos do Ministério da Economia deverão apresentar a liberação da chefia imediata,
conforme o formulário de autorização Anexo a este edital, de acordo com a política de liberação do órgão.

 
5.3  Candidatos Externos ao Ministério da Economia

Os candidatos que não pertencem ao quadro do Ministério da Economia deverão consultar a
unidade de movimentação do respectivo Órgão de origem para verificar a legislação e políticas de
movimentação específicas do seu cargo, carreira e Órgão, além de assegurar-se, previamente à participação no
processo seletivo, quanto à possibilidade de movimentação.

 

6.              IMPEDIMENTOS

6.1 Geral

Não poderá participar do processo:

o servidor que esteja caracterizado como denunciado em Sindicância ou Processo Administrativo
Disciplinar;

o servidor que esteja cumprindo Acordo de Conduta Pessoal e Profissional;

Tenha sido censurado eticamente, enquanto durar o registro da sanção;

 
6.2 Exclusivo para Movimentação para compor força de trabalho - Portaria ME n° 282/2020

Não poderá participar do processo:

o servidor ou empregado público federal que não tenham cumprido o prazo mínimo de doze meses de
permanência no último órgão ou entidade para o qual foi movimentado para compor força de trabalho;

o servidor que esteja em período de estágio probatório;

o servidor ou empregado público federal em período de licença ou afastamento legal;

os servidores integrantes das carreiras descentralizadas e transversais ou que possuam instrumentos de
mobilidade autorizados em lei, de acordo com as normas dos respectivos órgãos supervisores; e

os empregados públicos quando esses preencherem os requisitos para sua aposentadoria.
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7.                     INSCRIÇÕES

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer plenamente os termos do edital e
certificar-se de que é capaz de comprovar o atendimento a todos os requisitos gerais e específicos, além das
qualificações técnica que indicar, bem como ter ciência de eventuais perdas de gratificação decorrentes do
processo de movimentação.

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

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 <prevenir@economia.gov.br>, colocando no título do e-mail o número
do edital.

Serão desconsiderados os currículos dos candidatos elaborados em outras plataformas, salvo
quando indisponibilidade do Banco de Talentos do SIGEPE. Neste caso, serão aceitos currículos em outros
formatos, com preferência à plataforma lattes do CNPQ
<https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>, devendo o(a) candidato(a) enviar espelho do registro de
indisponibilidade anexo ao e-mail de candidatura. 

Os postulantes para cargos comissionados sem vínculo que não possuem matrícula no
Sigac/Sigepe poderão redigir o currículo em outra ferramenta, com preferência à plataforma lattes do
CNPQ <https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>. 

 
8.                     LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA

Entrevistas serão realizadas por intermédio da plataforma Teams, conforme cronograma. 
 

9.                  CRONOGRAMA

 

 1º Etapa De 25/11/2020 até
o dia 9/12/2020 Recebimento de currículos. 

 2º Etapa  Até o
dia 16/12/2020 Agendamento e realização de entrevistas. 

 Resultado  Até o dia   
23/12/2020 

O resultado do processo seletivo será disponibilizado por e-mail
aos(às) candidatos(as) selecionados(as)/participantes. 

 
10.                 CANAIS PARA EVENTUAIS DÚVIDAS

Telefone:   (61) 2020-4489

E-mail:  prevenir@economia.gov.br

mailto:prevenir@economia.gov.br
mailto:prevenir@economia.gov.br
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ANEXO 

 AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO  (APENAS SERVIDORES
INTERNOS)

 

Autorizo o(a) servidor(a) Sr.
(a)_____________________________________________________________________________, matrícula
SIAPE nº __________________, CPF _______________, 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, não haverá óbice de minha parte para a sua liberação.

Brasília, ________ de __________________ de 2020.

_______________________________________

Nome e Cargo da Chefia Imediata. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Lucius Le�eri Vidal., Coordenador(a) Subs�tuto(a), em
20/11/2020, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11934272 e o
código CRC D08D6519.

Referência: Processo nº 12105.101327/2020-61. SEI nº 11934272

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

