
EDITAL SGP Nº 33/2020  
Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

 Ministério da Economia 
  
 

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal divulga oportunidade de processo 

seletivo para ocupação do FCPE 102.2 e GSISTE NS. A vaga é para servidor público de nível 

superior do quadro do Ministério da Economia ou de qualquer Órgão/Entidade que possa 

cedido ao ME (Portaria 357/2019). 

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

  

SOBRE A SECRETARIA 

  

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) é uma das três secretarias 

que compõem a Secretaria Especial Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Esta 

última está subordinada diretamente ao Ministro da Economia. Nossa missão é liderar a 

transformação da cultura de Gestão de Pessoas na Administração Pública Federal, 

priorizando a atração, o desenvolvimento, a retenção e o reconhecimento de profissionais de 

alto desempenho, comprometidos com a entrega de serviços públicos de excelência à 

sociedade. 

  

SOBRE O DEPARTAMENTO 

  

Nosso compromisso é contribuir para a construção de uma Administração Pública de 

excelência e alto impacto, capaz de ser eficiente e competitiva no mundo em processo 

acelerado de mudança. A modernização da gestão do capital humano é essencial neste 

contexto, assim, este departamento é responsável por melhorias e avanços em três grandes 

eixos: atração, composição da força de trabalho e movimentação interna dos servidores 

ativos do Governo Federal. Um dos maiores desafios está em atender as diversas demandas 

dos órgãos por mão de obra, dentro de um cenário de ajuste fiscal e restrição extrema de 

recursos. A busca por modelos alternativos e inovadores de pessoal também faz parte do que 

é esperado desta equipe, pesquisando e se inspirando por soluções e melhores práticas 

globais. Exemplos de recentes inovações da equipe foi a nova Portaria de movimentação nº 

282, de 24 de julho de 2020 e a modernização das regras do Teletrabalho na IN nº 65, de 30 

de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOBRE A VAGA 

 

Gestão de Projetos estratégicos do Departamento (01 vaga) – FCPE 2 e GSISTE Nível 

Superior 

Atividades: 

● Ser um líder estratégico no time do projeto, contribuindo ativamente para o 

desenho, evolução e implementação das ações de melhoria  

● Atuar em projetos inovadores representando o projeto e o Departamento em 

reuniões internas 

● Ser o guardião dos requisitos do projeto e acompanhar desenvolvimentos junto 

a área de sistemas, acompanhando a definição de requisitos, cronograma e 

homologações, representando tecnicamente o projeto, sensibilizando e 

engajando diversos atores envolvidos no tema 

● Ser o porta voz do projeto sabendo esclarecer dúvidas e dar atendimento aos 

órgãos internos, incluindo eventuais apresentações para as COGEPs 

● Apoiar na gestão e na coordenação de pessoas do Departamento 

● Gerir o cronograma do projeto, apoiando o andamento junto aos atores 

envolvidos 

● Contribuir no desenho de soluções sistêmicas e acompanhamento do 

desenvolvimento do sistema junto a área de tecnologia e parceiros 

contratados 

● Desenhar e implantar processos e controles gerenciais, analisar dados 

relativos às temáticas da área e dos projetos em andamento  

● Revisar documentos, notas técnicas e posicionamentos do departamento  

● Redigir notas e despachos 

O candidato ideal tem experiência em gestão de projeto, boa articulação e precisam estar 

abertos para liderar uma política pública transformadora da realidade, quebrando barreiras e 

resistências.    

 

REQUISITOS GERAIS 

  

Competências desejadas:  

  

● Vontade de aprender e crescer profissionalmente  

● Gostar de desafios e gostar do que faz 

● Liderança 

● Pensar de forma crítica, tomar decisões com independência 

● Capacidade analítica sólida 

● Disciplina e organização 

● Responsabilidade na execução de tarefas e projetos 

● Ótima comunicação: condução das ideias de maneira clara, concisa, tanto 

verbalmente quanto por escrito 

  



 

Qualificações desejadas: 

  

● Prática em Excel, nível intermediário ou avançado (desejável) 

● Bons conhecimentos em Power Point 

● Experiência em gestão de projetos  

 

Quem pode se candidatar: 

  

● Servidores públicos federais ocupantes de cargos de provimento efetivo de nível 

superior ou intermediário, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, do PGPE ou de carreiras 

ou planos especiais similares do Governo Federal. 

*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. 

● Cumprir os critérios gerais para a ocupação de DAS ou de FCPE constantes no Art. 

2º do Decreto 9.727 de 2019.  

● Cumprir ao menos um dos requisitos constantes no Art. 3º do Decreto 9.727 de 2019. 

● Liberação da chefia imediata: O(A) candidato(a) deverá apresentar a liberação da 

chefia imediata, conforme o formulário de autorização Anexo a este edital, de 

acordo com a política de liberação do seu órgão/entidade de exercício. O 

candidato que não obtiver a liberação será eliminado do processo. 

 

Local de trabalho: 

  

● Ministério da Economia – Brasília - DF 

 

 

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). Os currículos devem ser salvos em 

PDF e encaminhados para o endereço eletrônico: sgp.depro@planejamento.gov.br, 

juntamente, quando aplicável, com o assunto "Seleção DEPRO" e especificar no corpo do e-

mail: Nome completo, telefone, e-mail e se reside ou não em Brasília. O prazo para 

candidatura é até o dia 01/11/20. A candidatura não gera qualquer compromisso por parte 

deste Departamento com o candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sgp.depro@planejamento.gov.br


CRONOGRAMA 

  

1ª Etapa Até o dia 01/11/2020 Recebimento de currículos 

2ª Etapa Até o dia 16/11/2020 Avaliação dos currículos, retorno 

a todos os candidatos e 

agendamento das entrevistas 

3ª Etapa Até o dia 30/11/2020 Entrevista com os candidatos 

pré-selecionados 

 
 
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, não haverá óbice de minha parte para a sua 

liberação. 

Brasília, ________ de __________________ de 2020. 

 

_______________________________________ 

Nome e Cargo da chefia 

 


